
Aardwarmte in Westland en 
Wippolderlaan 
Het Westland zet grote stappen om  
steeds meer kassen, woningen en 
bedrijven aardgasvrij te maken. 
Aardwarmte is een goed en be-
trouwbaar alternatief voor fossiel 
aardgas en er zijn al een flink 
aantal aardwarmtebronnen in 
Westland in bedrijf. Ook de on-
dernemers in Wateringen willen 
hun kassen duurzaam verwarmen. 
Warmtecoöperatie Wippolderlaan  
bestaat uit meerdere glastuinbouw- 
ondernemers met een gezamen-
lijke oppervlakte van 100 hectare 
glas in het gebied rond Wippolder-
laan in Wateringen.

Hoe werkt aardwarmte?
Aardwarmte is duurzame warmte 
en wordt lokaal gewonnen uit de 
diepe ondergrond. Heet water 
wordt opgepompt uit diepere 
grondlagen. Dit gebeurt zo’n twee 
tot drie kilometer onder de grond. 
Na gebruik, in kassen uit de directe 
omgeving, komt het afgekoelde 
water weer terug de aarde in, zodat 
het weer kan worden verwarmd. 

Waarom is deze locatie  
gekozen? 
Een geschikte aardwarmtelocatie 
vinden in het dichtbebouwde  
Westland is zeer lastig. 

Een aardwarmtelocatie moet groot 
genoeg zijn, goed te bereiken zijn 
en ook qua ondergrond gunstig 
liggen. De beoogde locatie aan de 
Middenzwet voldoet aan deze  
criteria, vandaar dat er op deze 
locatie een optie is genomen.
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Aardwarmte Wippolderlaan
Warmtecoöperatie Wippolderlaan heeft, in samenwerking met Energie Transitie Partners 

(ETP), een opsporingsvergunning voor aardwarmte (geothermie) voor het gebied  

Wateringen verkregen. De samenwerkende partijen hebben het voornemen de verduur- 

zaming in het gebied vorm te geven met de ontwikkeling van een aardwarmteproject met 

als beoogde aardwarmtelocatie een perceel aan de kruising Middenzwet en van Luyklaan 

in Wateringen. In deze informatiebrief zetten we alle informatie over Aardwarmte  

Wippolderlaan op een rij. 



Wat gaat er gebeuren? 
Energie Transitie Partners gaat in 
samenwerking met de Warmte- 
coöperatie Wippolderlaan verder 
verkennen of een aardwarmte- 
project in Wateringen mogelijk is. 
Hiervoor is een optie op een  
mogelijke aardwarmtelocatie aan 
de Middenzwet in Wateringen 
genomen. 

Wat is de planning?
De ontwikkeling van een aardwarm-
teproject verloopt gefaseerd. Van 
idee tot plan en uiteindelijk de start 
van de aardwarmtewinning bestaat 
uit meerdere fases. 

• Eerder is een subsidie voor 
duurzame energie (SDE+) aan 
Aardwarmte Wippolderlaan toe-
gekend vanuit het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.  

• De komende maanden starten 
we met het verder verkennen en 
uitwerken van de plannen voor 
het aardwarmteproject. Onder-
deel daarvan zijn de gesprekken 
over de warmte-afzet met de 
glastuinbouwondernemers in 
Wateringen. Ook wordt het ver-
gunningentraject doorlopen en 
tot slot moet het project finan- 
cieel rondgemaakt worden. 

• Wanneer de ontwikkeling succes- 
vol verloopt start de aanleg. De 
eerste werkzaamheden op de  
locatie worden op z’n vroegst 
eind 2022 verwacht. Het is nog 
niet zeker dat er daadwerkelijk 
een aardwarmteproject gerea-
liseerd gaat worden op het per-
ceel aan de kruising Middenzwet 
en van Luyklaan in Wateringen. 

Wat gaat er het komende jaar 
op de locatie gebeuren? 
Het komende jaar wordt verder 
bodemonderzoek uitgevoerd. Er  
is in Nederland, dus ook in het 
Westland, al veel kennis is over 
de (diepe) ondergrond. Al deze 
informatie is online beschikbaar 
en wordt gebruikt. Het onderzoek 
brengt in beeld hoeveel warmte er 
in potentie gewonnen kan worden. 

De mogelijke inrichting van de aard-
warmtelocatie wordt onderzocht. 

Ook wordt onderzocht om het 
warmtenet op termijn te verbinden 
met omliggende warmteclusters. 
Op deze manier ontstaat er een 
regionaal warmtenet (Warmte- 
systeem Westland) waarmee  
warmte onderling kan worden 
uitgewisseld.

INITATIEF
NEMEN

AANLEGGEN WINNEN EINDEVERKENNEN
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Het aardwarmteproject Trias 
Westland is een aardwarmte-
project in Naaldwijk dat 
uit deze samenwerking is 
voortgekomen.  
Andere projecten zijn 
Aardwarmte Maasdijk en 
Aardwarmte Polanen. 

Meer informatie over het 
aardwarmteproject Trias 
Westland in Naaldwijk is 
te vinden op https://www.
triaswestland.nl/.

Wie is Energie Transitie  
Partners? 
Energie Transitie Partners (ETP) is 
een gezamenlijke onderneming 
van HVC en Capturam (een  
dochterbedrijf van Juva). ETP 
is opgericht om oplossingen te 
bieden voor de verduurzaming 
van de energievoorziening voor de 
glastuinbouw. 
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Aansluitpunten afnemers
Concepttracé warmtenet Wippolderlaan

Leden Wippolderlaan

Boorlocatie Wippolderlaan

De afbeelding is een concepttracé. Het uiteindelijke 
warmtetracé is afhankelijk van lokale warmtevraag.

Afbeelding
Ingetekend zijn de bedrijven die een intentieovereenkomst voor warmte afname hebben getekend om de subsidie aanvraag mogelijk te 
maken, bestaande uit de leden van de Warmtecoöperatie.

https://www.triaswestland.nl/
https://www.triaswestland.nl/
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Optimalisatie energiemix
Glastuinbouwondernemers hebben warmte, 
licht en CO2 nodig voor hun teelt. 

Een generator om warmte, elektri- 
citeit en CO2 op te wekken (WKK).

Een ketel en/of opslagtank om warmte  
op te wekken en op te slaan. 

Natuurlijke opwarming van de  
kassen door de zon. 

Aardwarmte als nieuwe duurzame 
bron van warmte en toevoeging in  
de energiemix.

Toekenning SDE Project inrichten en financiering Na het rondkrijgen financiering, starten mogelijk 
eind 2022 de eerste werkzaamheden.

Planning

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 een injectieleiding de grond ingebracht. 
Daarom zijn er voor een standaard 
aardwarmteproject twee boringen nodig, een 
zogenaamd doublet. Dit doublet vormt een 
gesloten circulatiesysteem van water.  

Warmtecoöperatie Wippolderlaan 
Het aardwarmteproject heeft twee 
initiatiefnemers Warmtecoöperatie 
Wippolderlaan en Energie Transitie Partners. 
Warmtecoöperatie Wippolderlaan bestaat 
uit meerdere glastuinbouwondernemers 
met een gezamenlijke oppervlakte van 100 
hectare glas in het gebied rond Wippolderlaan 
in Wateringen. Samen kiezen de aangesloten 
glastuinbouwondernemers er voor de 
ontwikkeling en verduurzaming in het gebied 
vorm te geven.

Energie Transitie Partners
Energie Transitie Partners is opgericht om oplossingen te bieden 
voor de verduurzaming 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. 

Meer informatie op: etp-westland.nl
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Diepte boring:
2,3 kilometer

Tijdsduur boor-  
werkzaamheden:
 circa 3 maanden

Verwachte 
opbrengst:

circa 26 MWth.
Genoeg warmte 
voor circa 26.000 

huishoudens
per jaar.

2020

Middenzw
et

Van Luyklaan

Lange Wateringkade

Locatie
Middenzwet - van Luyklaan te Wateringen 

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



Hoe verloopt de ontwikkeling van een aardwarmteproject?
Van idee tot plan en uiteindelijk de start van de aardwarmtewinning 
bestaat uit meerdere fases. Energie Transitie Partners werkt stap voor 
stap toe naar de ontwikkeling van aardwarmteproject Wippolderlaan, 
doorloopt een vergunningentraject en onderzoekt de financiele 
haalbaarheid. Vanaf de eerste onderzoeken gaan meestal enkele jaren 
voorbij voordat er mogelijk een boor de grond in gaat. Dit heeft te maken 
met de omvangrijke voorbereiding van het project en de wettelijke 
procedures. Bij belangrijke mijlpalen in het project informeren wij u als 
direct omwonende over de voortgang. 

Hoe gaat Energie Transitie Partners om met mij als omwonende? 
Wij zullen u tijdig en zo duidelijk mogelijk informeren over de 
ontwikkelingen in uw buurt. Onder andere via persoonlijke gesprekken, 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Als er aan het perceel aan de 
Middenzwet daadwerkelijk een aardwarmteproject komt, gaan we 
met u als omwonende in gesprek over de te verwachten hinder en de 
maatregelen die we kunnen nemen om het project acceptabel te maken. 
Uw vragen en zorgen vernemen wij graag rechtstreeks, zodat we hier 
goed op kunnen antwoorden of oplossingen kunnen zoeken.

Hoe lang gaan de werkzaamheden op de aardwarmtelocatie duren? 
Alles bij elkaar ongeveer 1 jaar. Dit is inclusief de voorbereiding van het 
terrein, twee boringen, het testen van de putten en de bouw van het 
aardwarmtegebouw. De boringen zelf duren circa een maand per put, 
waarbij het werk vaak ook ‘s nachts en in de weekends doorgaat. Het 
ligt erg aan de locatie van uw woning van wat u van de werkzaamheden 
merkt. Tijdens de voorbereiding, aanleg en winning kan er enige overlast 
of hinder zijn voor omwonenden. De meeste direct omwonenden van 
het aardwarmteproject Trias Westland in Naaldwijk gaven aan matige 
hinder te ondervinden van geluid, licht en verkeer in verband met de 
werkzaamheden. 

Online updates Aardwarmte 
Wippolderlaan

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen rond aardwarmte 
in Westland, schrijf u dan in voor 
de nieuwsbrief van ETP via https://
www.etp-westland.nl/inschrijven-
nieuwsbrief/. 

Op de website https://www.alles 
overaardwarmte.nl/ vindt u meer 
informatie over aardwarmte. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de omgevings- 
coördinator van ETP via:  
m.lokhorst@hvcgroep.nl of  
tel. 06 237 213 28
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Vragen & antwoorden aardwarmte  
Wippolderlaan
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