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De rode draad van deze dag

Openheid

Vertrouwen  

Elkaar blijven vasthouden

Op zoek naar het gemeenschappelijk eigenbelang
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Agenda

1. Trias Westland

• Waar komen we vandaan

• Wat heeft het ons gebracht

2. De echte versnelling

• Warmte Systeem Westland

• 100MW restwarmte 
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Waar komen we vandaan?
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Het jaar 2010

• 2 doubletten operationeel bij Van den Bosch 

• Ontwikkeling bij Duivestijn Tomaten, start boren eind 2010

• Nog geen put geboord in het Westland

• Royal FloraHolland zocht partners voor een project naar 4km!

• Er was nog geen SDE+ voor geothermie (2012 voor het eerst)
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Een reis vol hoogte- en dieptepunten

Intentieovereenkomst

Bezwaarprocedure

Draagvlak voor 
GreenDeal

Green Deal 
concretiseren

Financial close

Start boren

Boor vast
2e kerstdag 2017

Verliezen 1e sectie 
2e put(LIH / LOH) 

Doorboorscenario 
kan geologisch niet

S-shape
ontwerp

Trias ongeschikt

Delftzandsteen 
zeer geschikt

GRE inbouwen

Aanleggen 
warmtenet

Bouwen 
geo-plant

Afwijzing SDE+

2011 2013 20192017 201820162015

Warmte leveren
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Wat heeft de reis ons gebracht?
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Wat heeft de reis ons gebracht?

De strategische waarde
• Inzicht in de bijdrage van het Trias 

• Inzicht in de bredere potentie van geothermie voor het Westland

Een waanzinnig mooi project
• Het meest producerende geothermiedoublet van Nederland

• >20MWth duurzame warmte

• 0,5PJ warmte per jaar (gasverbruik van ca 20.000 huishoudens)

En……… nog dit jaar starten we met het boren van een tweede doublet!



-

Wat heeft de reis ons gebracht?

Veel geleerd over…

• Boren en de onvoorspelbaarheid van werken in de ondergrond

• Hoe de wetten van non-recourse projectfinanciering opgerekt kunnen worden

• Wat de kracht is van een bouwteam dat vertrouwen (ruimte) krijgt
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Wat heeft de reis ons gebracht?

Een uniek samenwerkingsmodel

• Geen klanten maar 49 eigenaren

• Stevige partijen investeren en organiseren

• Kostprijsmodel 

• Capaciteitsmodel - een eigen stukje put

• Handel - de warmte is verhandelbaar
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Van en voor glastuinbouwondernemers

Van klankbord tot het coöperatiebestuur

• Wim van Rijn - voormalig Rijnplant

• Erik Persoon - Forever Plants Group

• Mathieu van Holstein - Holstein Flowers

• Ab van Marrewijk - Greenco

• Martin Uittenbroek - Vreugdenhil Young Plants
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De echte versnelling
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Aanjagen van de warmtetransitie

• Capturam

• HVC

• Gemeente Westland

• Provincie Zuid-Holland

Oprichting 2016
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Aanpak ETP
Samen met 

LTO glaskracht 

Versnelling

Verzilveren 
projectoverstijgende

samenwerking

1. Organiseren warmtecluster

• Organiseren clusters (oprichting warmtecoöperaties)

• Positie bepalen per cluster (techniek, ambitie, rollen, etc)

• Toetsen van globale haalbaarheid

2. Projectontwikkeling

• Geologische studies & opsporingsvergunningen

• Ontwerpen warmtenetten

• Haalbaarheid & financiering

• Investeringsbeslissing, realisatie en exploitatie

3. Warmte Systeem Westland

• Samen optrekken (bestaande en nieuwe projecten)

• Visie op Westland dekkende infrastructuur concretiseren

• Marktmechanisme verkennen (dicht bij huis)
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Warmte Systeem Westland

Een visie van glastuinbouw op:

• Haalbaarheid

• Governance

• Techniek

• 300MW lokale geothermie 

• 200MW restwarmte

• 12PJ warmtelevering in 2025

• 650.000.000 m3 aardgas reductie
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Het project: 100MW restwarmte

• Momentum door besluitvorming LDM (Rotterdam-DenHaag) 

• Doel: geloofwaardigheid 100MW-project aantonen
• Scope: 1 januari 2023 operationeel

• Aanpak: Committeren van de hele keten!
oUitkoppeling restwarmte
o Transport
oDistributie Westland
oWarmteafzet



-

Stakeholders

Warmtecollectieven: Polanen, Kralingerpolder, 
Wippolderlaan, Geo4Energy, Aardwarmte Maasdijk, 
Grootscholte, Aardwarmte Vogelaer, Nature’s Heat, Green 
Well Westland, Geopower Oudcamp en Trias Westland 
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Januari
2023

200MW 
geothermie

100MW 
restwarmte

7PJ per jaar
(en daarna door naar 12PJ)
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Een cadeautje voor minister Wiebes!

100MW -- 1,8PJ per jaar
(een doos vol overeenkomsten)

De volledige keten is aan boord!! 

1,8 PJ
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Ter afsluiting

• Een ondernemende gemeente

• Een dynamische sector

• Een bundeling van krachten

• Een waanzinnige verduurzamingskans

Elkaar blijven vasthouden en…….

……. blijven zoeken naar het gemeenschappelijk eigen belang!
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Marco van Soerland
27 maart 2019 

m.vansoerland@hvcgroep.nl
(06) 12 70 20 87

mailto:m.vansoerland@hvcgroep.nl

