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zz I N T E R V I E W

Warmtebedrijf Westland staat klaar 
om samen met Alliander te inves-
teren in een netwerk voor de leve-

ring van warmte en CO2 aan de glastuinbouw in het 
Westland. Waterbedrijf Evides, dat de warmte bij de in-
dustrie gaat uitkoppelen, is aangehaakt met plannen 
voor de levering van gietwater. Dit initiatief is ontstaan 
bij het Agrologistiek Cluster Westland. „Logistieke be-
drijven zijn sterk afhankelijk van de tuinbouw”, zegt 
 Gerard Hofman, bestuurder van het cluster en directeur 
van het warmtebedrijf. „Het is ook in ons belang om een 
sterke tuinbouw overeind te houden.”

Hoe is Warmtebedrijf Westland tot stand gekomen?
„Vijf jaar geleden zijn we als agrologistiek cluster gaan 
nadenken over de vraag: wat kunnen we doen om de 
tuinbouw in het Westland gereed te maken voor de 
toekomst? Een van de pijnpunten voor de sector zijn de 
energiekosten. Op dat gebied is veel innovatie en ver-
duurzaming nodig.

Aan de andere kant heeft de Rotterdamse haven veel 
warmte over. Met het Havenbedrijf hebben we de af-
spraak gemaakt: als wij de distributie van warmte in het 
Westland kunnen organiseren, dan zorgt het Havenbe-
drijf dat de warmte bij de industrie wordt ontkoppeld. 
Dit initiatief hebben we in 2016 ondergebracht in een 
apart bedrijf, Warmtebedrijf Westland.”

Waar zijn de tuinders in dit verhaal?
„Sinds 2015 hebben we een team van tuinbouwbedrijven 
die ons coachen. De vaste kern bestaat uit tien bedrij-
ven. Dat is een dwarsdoorsnede door de sector, van 
groot tot klein, van snijbloemen tot groenten.”

Hoe ziet het tijdpad er uit?
„In 2018 wordt het investeringsbesluit genomen. Dit 
hangt er onder meer van af of het ministerie van EZK 
bijdraagt aan de transportleiding onder de Nieuwe  
Waterweg. Het ministerie staat daar positief in, blijkt uit 
een brief aan de Tweede Kamer. Voor het warmtenet in 
het Westland is de financiering rond. 

Het Westland hebben we in drie fases ingedeeld. Fase 

een is de zuidzijde van het Westland en omvat ongeveer 
300 tuinders op 830 ha. Daar zal eind 2021 de eerste le-
vering plaatsvinden.

De plannen van Evides om gietwater te gaan leveren 
zijn in een minder vergevorderd stadium. Er is nog geen 
investeringsbeslissing genomen. Maar het ziet er positief 
uit, en we proberen de aanleg van de gietwaterleidingen 
wel te combineren met de andere investeringen.”

Hoeveel deelnemers zijn nodig om te kunnen beginnen?
„We beginnen gewoon. Het warmtenetwerk wordt door 
het hele Westland aangelegd, overal waar tuinders zit-
ten. We weten wat de markt nu maximaal kan betalen, 
en wat het gaat kosten. Als de prijs en de kwaliteit goed 
zijn, is iedereen geïnteresseerd. Dat was ook het doel 
van het project: een aantrekkelijk en betaalbaar alterna-
tief bieden voor gas.”

Zijn tegenvallers daarbij ingecalculeerd?
„Een warmtenetwerk aanleggen is geen rocket science. 
Alliander DGO en Evides Industriewater hebben daar 
veel ervaring mee. Bovendien ligt het Westland naast de 
mainport. Als de Nieuwe Waterweg er niet tussen had 
gezeten, was het netwerk er al lang geweest.”

Er zijn nogal wat investeringen nodig.
„Het wordt een van de grootste investeringen in het 
Westland ooit, in de orde van honderden miljoenen. 
Toch is de financiering geen belemmering. De betrokken 
partners Alliander DGO en Evides Industriewater zijn 
kapitaalkrachtig genoeg. Daarnaast is Alliander voor-
nemens om samen te werken met Juva, voorheen West-
land Infra. Evides heeft jaren ervaring in het havenge-
bied Rotterdam en gaat de uitkoppeling van warmte bij 
de industrie verzorgen. Gemeente Westland is aandeel-
houder van Evides.”

GERARD HOFMAN
Directeur Warmtebedrijf Westland

Warmtenet is 
de toekomst 
van Westland ’ Het wordt een  

van de grootste  
investeringen in  
het Westland ooit’

Warmtebedrijf Westland wil warmte, CO2 en gietwater gaan leveren vanuit de Rotter-

damse haven. Het wachten is nog op subsidie voor een buis onder de Nieuwe Waterweg 

door. „Een minimum aantal deelnemers vooraf is niet nodig”, zegt directeur Gerard 

Hofman. „Als de prijs en de kwaliteit goed zijn, is het voor iedere teler interessant.”
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’ Op een eenmalige 
aansluiting na  
hoeven telers niets 
te investeren’

zz De familie Hofman uit 
Maasdijk heeft al 160 jaar 
een bouwbedrijf, dat gespe-
cialiseerd is in onder meer 
bedrijfsruimtes voor de tuin-
bouw.

zz Gerard Hofman heeft een 
opleiding HTS bouwkunde 
gevolgd. 

zz Op 25-jarige leeftijd neemt 

hij het bedrijf over van zijn 
vader. Hij is nu directeur- 
eigenaar.

zz Het bouwbedrijf is voor 
25% aandeelhouder in de 
ontwikkeling van bedrijven-
terrein Honderdland in 
Maasdijk.

zz Hofman is tevens statutair 
voorzitter van het Agrologis-

tiek Cluster Westland. In die 
functie doet hij de belan-
genbehartiging voor 300 ha 
bedrijventerrein in Westland.

zz Warmtebedrijf Westland is 
als initiatief ontstaan vanuit 
het Agrologistiek Cluster 
Westland. Er werken op dit 
moment twaalf mensen.

zz Als hoofd van een familie-

bedrijf met een lange ge-
schiedenis voelt Hofman 
zich verantwoordelijk voor 
de omgeving.

zz Tien jaar geleden heeft hij 
daarom gekozen voor duur-
zaamheid als speerpunt voor 
zijn bedrijf. Zo wordt bijvoor-
beeld alleen FSC-gecertifi-
ceerd hout gebruikt. 

Gerard Hofman: directeur van een 160 jaar oud familiebedrijf

Wat gaat de warmte de afnemers kosten?
„Ondernemers kunnen kiezen voor korte en langeter-
mijncontracten met een vaste prijs. Dat brengt rust in 
het bedrijf. Onze benchmark is de WKK. Daarmee moet 
onze kostprijs concurreren, inclusief de extra inkoop 
voor elektriciteit. Hoe meer warmte men afneemt, hoe 
lager de prijs wordt. En er wordt een ruime bandbreedte 
in de contracten aangehouden.”

Worden er investeringen verwacht van telers?
„Nee, buiten een eenmalige aansluiting hoeven ze niets 
te investeren, ook niet in warmtepompen of lagetempe-
ratuurnetten. We leveren temperaturen die geschikt zijn 
voor de tuinbouw, tussen 80 en 90°C. Dit is ook de warm-
te die uit de WKK komt.” 

Waar komt het gietwater vandaan?
„Evides is in eerste instantie van plan om water te zui-
veren uit de Brielse Maas. De specificaties worden afge-
stemd met de tuinbouw.”

Van welke bronnen is de restwarmte afkomstig?
„Er komt een open netwerk waar verschillende bronnen 
aan kunnen hangen. Grofweg zijn er twee bronnen: de 
industrie en geothermie. De restwarmte komt uit de 
industrie door het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Die warmte wordt nu weggegooid. Ik denk dat het altijd 
duurzaam is om energie zo veel mogelijk te benutten. 
Daar maken we de industrie niet schoner mee, maar in 

het Westland wordt dan minder CO2 uitgestoten. Boven-
dien zal de industrie zelf ook verduurzamen.”

Gaan jullie voor CO2-levering samenwerken met Ocap?
„Vanuit de tuinbouw hebben we de vraag gekregen om 
een betrouwbare levering van CO2 te organiseren. Wij 
bieden een nieuw, volledig en open netwerk aan op de 
plekken waar er vraag is in het Westland. Vooralsnog 
denken we niet aan een koppeling met Ocap. We gaan 
uit van marktwerking. We hebben met diverse bronnen 
afspraken gemaakt over leveringszekerheid.”

Waarom zou jullie lukken waar Ocap al jaren mee worstelt?
„Het is maar net welke afspraken je maakt. Er zijn 
meerdere bronnen in de procesindustrie waar CO2 een 
bijproduct is. Dat is goed af te vangen, als er maar een 
netwerk ligt.”

Hebben jullie ondergrondse opslag van CO2 gepland?
„Ik geloof niet in de opslag van CO2 in oude gasvelden. 
Dat is gekunstelde verduurzaming. Bovendien zijn rook-
gassen die je opslaat in gasvelden geen zuivere CO2.”

Gaat het om biogene CO2?
„Die vraag hebben we vanuit de tuinbouw nog niet ge-
kregen. Kolencentrales zijn in elk geval geen bron.”


