Aardwarmte Polanen
Voor de productie van groente, planten en bloemen is
veel warmte nodig. Energie Transitie Partners gaat samen
met warmtecoöperatie Polanen onderzoeken of een
aardwarmteproject mogelijk is in Monster.

Optimalisatie energiemix
Glastuinbouwondernemers hebben warmte,
licht en CO2 nodig voor hun kassen.
Een generator om warmte, elektriciteit en CO2 op te wekken (WKK).
Een ketel of opslagtank om warmte
op te wekken en op te slaan.
Natuurlijke opwarming van hun
kassen door de zon.
Aardwarmte als nieuwe duurzame
bron van warmte en toevoeging in
de energiemix.

Aardwarmte
Warm water wordt omhoog gepompt uit de
diepe ondergrond: de Onder-Krijt aardlaag,
ongeveer 2,3 kilometer diep. Via een
warmtewisselaar en warmtenet wordt de
warmte geleverd aan de kassen in de directe
omgeving. Het afgekoelde retourwater
wordt via en andere leiding de grond
ingebracht. Daarom zijn er voor een
aardwarmteproject twee boringen nodig,
een zogenaamd doublet. Dit doublet is een
gesloten circulatiesysteem van water.

Locatie
Diepte boring:
2,3 kilometer

Het westerhonk

Den Haag

Tijdsduur boringen:
circa 3 maanden

eg
Madew
Monster

Warmtecoöperatie Polanen
Het aardwarmteproject heeft twee initiatiefnemers: warmtecoöperatie Polanen
en Energie Transitie Partners. Deelnemers
worden bij ingebruikname klant, participant
of mede-eigenaar van het project.
Het aangesloten areaal bedraagt 143 hectare van 39 deelnemers uit de Monster en
omgeving.

Verwachte
opbrengst:
12-18 MWth
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Project inrichten, financiering en warmte-afzet

Na het rondkrijgen van de financiering is de
verwachting dat begin 2021 de eerste
werkzaamheden starten.

2300 m

Energie Transitie Partners

Warmtecoöperatie Polanen

Energie Transitie Partners is opgericht om oplossingen te bieden
voor de verduurzaming van de energievoorziening van de
glastuinbouw. ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC
en Capturam (onderdeel van Westland Infra). Trias Westland in
Naaldwijk is een aardwarmteproject dat uit deze samenwerking
is voortgekomen.

De warmtecoöperatie Polanen bestaat uit 39 glastuinbouwbedrijven in Monster en omgeving. Energie Transitie Partners
ondersteunt de warmtecoöperatie bij financiering, techniek en
het ontwerp van het warmtenet.

Meer informatie via: etp-westland.nl

