
Duurzame warmte
voor Oostland

Het warmtenet in de B-driehoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en 
Bergschenhoek, ligt er al bijna 25 jaar (1996). Het is het grootste warmtenet in 
de glastuinbouw in Nederland. Via dit net wordt 280 hectare tuinbouwkassen 
in Oostland al decennialang van warmte voorzien. Stap voor stap krijgen deze 

telers via ditzelfde net steeds meer duurzame warmte geleverd. AgroEnergy 
zet zich in om de klimaatdoelstellingen van een CO2-neutrale glastuinbouw te 
halen. Toevoegen van nieuwe duurzame bronnen en uitbreiding van het net 
passen daarbij. Edwin Valkenburg, Ontwikkelaar Warmteprojecten en Rien 

Bot, Directeur Warmte Ontwikkeling bij AgroEnergy vertellen hoe.
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CO2 neutraal aan de bron
Ooit is het warmtenet aangelegd 
voor afzet van warmte vanaf een 
elektriciteits centrale, waarvan 
een deel van de vrij gekomen 
warmte aan de glas tuinbouw werd 
geleverd. Later is er een verbinding 
ontstaan via het Rotterdamse 
stads verwarmingsnet met het 
Rotter damse havengebied. 
Daardoor kan ook warmte worden 
ge leverd die is geproduceerd door 
een vuilverbrandingsinstallatie. 
Volgens de tegenwoordige maat
staven zijn niet alle huidige 
bronnen voldoende duurzaam.  
Deels is het namelijk fossiele 
warmte, waardoor deze warmte 
niet bijdraagt aan de doelstelling 
CO2neutraal. 

Edwin Valkenburg en Rien Bot 
zetten zich met verve in voor het 

verduurzamen van de sector. 
“Om de warmtelevering CO2 
neutraal te maken, moeten we 
duur zame bronnen toevoegen 
aan het bestaande warmtenet”, 
zegt Rien Bot. “Vooral aan de 
bronkant moet het CO2 neutraal 
worden”, is ook de mening van 
Edwin Valkenburg. In de gang 
naar een duurzaam warmte
netwerk zijn reeds  stappen gezet. 
Zo wordt een deel van de vraag 
al ingevuld met aardwarmte en 
een ander aardwarmte  project 
is in ontwikkeling. Ook zijn er 
twee biomassa installaties op het 
netwerk aangesloten en zijn er 
nog enkele in ontwikkeling. Deze 
biomassa installaties hebben een 
SDE+ beschikking voor een periode 
van 12 jaar”, zegt Bot. “We zien het 
als een soort van overbrugging, 
een transitie naar andere 

duurzame bronnen. Wie weet 
wordt er nog iets anders ontdekt 
dan aardwarmte en biomassa.” 
Valkenburg noemt het een kracht 
dat de  warmte uit verschillende 
type bronnen afkomstig is en Bot 
valt hem bij: “Wat wij beogen is om 
de verduurzaming van het net te 
realiseren met de middelen die er 
nu zijn, met lokale bronnen, zoals 
geothermie en biomassa en ‘echte’ 
restwarmte uit het havengebied. 
Daarbij houden we het systeem 
open zodat toekomstige duurzame 
bronnen er op aangesloten kunnen 
worden.” 

Behoefte is groot
Daarnaast is er nog een belangrijke 
taak weggelegd. “We willen meer 
glastuinbouwbedrijven van het 
aardgas afhalen door ze aan te 
sluiten op het warmtenet”, zegt 

warmtenet ligt. Dat is in geen 
enkel ander tuinbouwgebied het 
geval. Het leidingenstelsel maakt 
het mogelijk om op korte termijn 
daadwerkelijk stappen te zetten. 
Alleen aan de bronkant moeten 
nieuwe voor zieningen worden 
getroffen. “Door met duurzame 
bronnen te werken, kun je een gas
reductie realiseren van 80%”, is de 
overtuiging van Rien Bot. 

Daarom wil AgroEnergy zoveel 
mogelijk telers van duur zame 
warmte voorzien en met name 
in die uitbreiding trekt ze samen 
op met zoveel mogelijk partijen. 
Gemeentes, LTO Glaskracht, 
Warmte Samenwerking Oostland 
(WSO) en Warmtecoöperaties 
staan achter de plannen en onder
kennen de haalbaarheid. Een pre is 
dat er al een uitgebreid bruikbaar 

AgroEnergy heeft, als onderdeel 
van Eneco Groep, de ambitie om 
het bestaande warmtenet in de 
Bdriehoek te verduur zamen 
en aanzienlijk uit te breiden. De 
energie  leverancier is van mening 
dat warmte, mits niet CO2dragend, 
de snelste manier is om de CO2 
nuldoelstelling te halen. “Want 
warmte is in de glastuinbouw de 
meest dominante energie vraag.” 

De warmtemarkt
“Heel leuk die verduurzaming en prima dat het CO2 
neutraal moet zijn, maar wat kost me dat nou?” AgroE-
nergy ziet warmte als een commodity, net zoals gas en 
net zoals elektriciteit. Waar je enerzijds kosten hebt voor 
een netwerk en anderzijds voor de levering van de com-
modity. AgroEnergy vindt dat warmte een eigen waarde 
moet krijgen. Nu is het nog zo dat de prijs met een om-
rekeningsformule is gekoppeld aan de gas- en/of elektri-
citeitsprijs. Een eigen waarde voor warmte kan worden 
gerealiseerd door een warmtemarkt  te openen waar 
vraag en aanbod samenkomen. Volgens AgroEnergy is 
dat de meest eerlijke manier om de waarde van warmte 
te bepalen. En uiteindelijk ook de meest kosteneffectieve 
manier.
Dit najaar gaat de energieleverancier dit idee als pilot in 
de markt zetten. Samen met een groep bestaande warm-
teklanten gaat ze ervaring opdoen hoe een dergelijke 
markt functioneert. Doel is dat in 2021 de warmtemarkt 
in onder andere Oostland een feit is.  
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Bot. “Ondernemers staan te 
trappelen om een aansluiting. 
Ze willen van het aardgas af. 
Vandaar die extra duurzame 
bronnen erbij zodat we meer 
productie capaciteit hebben.”  
De basis van het bestaande 
warmtenet heeft genoeg capaciteit 
om een groter gebied van 
warmte te kunnen voorzien. “Wij 
kunnen met de capaciteit van het 
bestaande netwerk meer dan het 
 dubbele leveren dan het volume 
wat we nu doen”, zegt Valkenburg. 
Hij ziet reële kansen om het 
beleverings gebied uit te breiden 
tot zeker 600 hectare. Hiervoor 
zal het netwerk vanzelf sprekend 
moeten worden uitgebreid en 
zullen extra warmte  netten 
moeten worden gekoppeld aan 
het bestaande. Mogelijk gaan de 
warmte coöperaties zelf inves teren 
in deze nieuwe warmte  netten.

“De acht ondernemers in de 
Overbuurtsepolder in Bleiswijk 
hebben zich uitgesproken voor 
restwarmte. Onze kassen, in totaal 
80 hectare, worden nu nog met gas 
gestookt, maar daar willen we vanaf. 
Toen we hier begonnen, in 2005, is 
de EBOP opgericht en hebben we 
samen een gasontvangststation 
neergezet en een gasverdeelleiding 
aangelegd.  Nu trekken we samen 
op om restwarmte op de bedrijven 
te krijgen. Onze hoop is dat we in 
2021 gebruik kunnen maken van 
restwarmte vanuit het warmtenet 
van Eneco. We staan nog aan het 
begin. AgroEnergy is een belang rijke 
partij om dit tot stand te brengen. 
Er ligt een hele infrastructuur aan 
warmteleidingen. Aansluiting erop 
is niet het punt. Alleen moet er 
restwarmte doorheen gaan, zodat 
wij dat kunnen afnemen.

Restwarmte ligt voor het op rapen. 
Er gaat meer afvalwarmte de lucht 
in dan dat wij in de tuinbouw 
gebruiken. Het is daarom een goede 
optie om in plaats van aardgas 
restwarmte te gebruiken om onze 
mooie producten te laten groeien. De 
partijen zullen met  elkaar om tafel 
moeten. Samen met  AgroEnergy 
voeren we hierover gesprekken, 
onder andere met het mini sterie 
van Economische Zaken en Klimaat. 
Die zal ook moeten meedenken. 
Het is praktisch gezien te realiseren 
en ook het kosten aspect heeft de 
aandacht. Als alles volgens het 
boekje gaat, dan is restwarmte voor 
ons het beste duurzame warmte 
alternatief. Met dien verstande 
dat we over voldoende zuivere CO2 
kunnen beschikken. Wat mij betreft 
is het cirkeltje daarmee rond.”

“AgroEnergy is een van de 35 partijen 
die vorig jaar het EnergieAkkoord 
van Greenport West Holland heeft 
getekend. Bovendien is ze binnen 
de Warmtesamenwerking Oostland 
(WSO) trekker van een tweetal 
werkgroepen: ‘Warmtevraag in beeld’ 
en ‘Bronontwikkeling’.
In het kader van het Energie
Akkoord wordt in een aantal andere 
gebieden verkend of er een warmte
net aangelegd kan worden;  in de 
Bdriehoek is zo’n net al aanwezig. 
Dat biedt een uitstekende kans voor 
uitbreiding en optimalisering van 
het gebruik. Daarnaast proberen 
we maximaal lokale bronnen te 
ontwikkelen, en daarmee warmte 
die ook via dat net in het gebied 
geleverd kan worden. Maar als dat 
onvoldoende is om de warmtevraag 
te dekken, is er aanvullende warmte 
nodig. Het ligt het meest voor de hand 

die warmte uit het Rotterdamse te 
halen. Daar is een overschot aan 
warmte. Het warmtenet zal dus 
ingericht moeten worden op levering 
van lokaal opgewekte warmte in 
combinatie met duurzame warmte uit 
het haven gebied. De mogelijkheden 
hiertoe worden onderzocht door WSO.  
Het is goed om te benadrukken dat 
de levering  van voldoende externe 
CO2 noodzaak is om duurzame 
warmte en warmtenetten verder te 
ontwikkelen. CO2 is nodig voor de 
groei van de gewassen.  Je kunt praten 
wat je wilt, maar als er onvoldoende 
externe CO2 levering is uit Rotterdam, 
dan gaan die warmtenetten het niet 
worden. Dan blijven telers aardgas 
nodig hebben. Wij noemen die 
externe CO2 levering daarom wel een 
‘showstopper’: de hele exercitie naar 
warmtenetten zal tot stilstand komen 
als hierin niet wordt voorzien.”

Edwin Valkenburg gelooft in 
de kracht van samenwerking. 
Hij hoopt dat er de komende 
jaren grote stappen worden 
gezet. “Het zou fantastisch 
zijn als in 2021 alle initiatieven 
rondom het aanleggen van 
nieuwe warmte netten zijn 
gerealiseerd en aan elkaar 
zijn gekoppeld.” Ook Rien Bot 
blijft zich inzetten om een rol 
te spelen in het verduurzamen 
van warmte. “Het zou mooi 
zijn om als we over 20 jaar 
terugkijken, kunnen zeggen dat 
we een aandeel hebben gehad in 
de verduurzaming en daarmee 
in het voortbestaan van de 
tuinbouw in Nederland”, zegt hij. 

Nico van Ruiten, programmaregisseur EnergieAkkoord Martijn van Lienden, voorzitter Energiebedrijf Overbuurtsepolder (EBOP)
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