
Tuinders willen geen kolenwarmte
 

Bedrijven in Westland roepen op tot
duurzame oplossing
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Tuinders in het Westland willen
geen restwarmte uit de
kolencentrale van energiebedrijf
Uniper (E.on) op de Maasvlakte. Ze
zijn bang dat consumenten
producten gaan mijden die zijn
gekweekt op steenkoolwarmte van
de elektriciteitsproductie.

Ongeveer vijftig bedrijven in het
Westland hebben een petitie
getekend waarin zij de raad van de
gemeente Westland oproepen zich
in te zetten voor een meer
duurzame oplossing. De tuinders
willen hun kassen het liefst
verwarmen met aardwarmte. Die is
er volgens hen volop in de bodem.

Twee projecten voor geothermie
draaien inmiddels al in het
Westland en er zijn plannen voor
nog drie projecten. Op 2 tot 3
kilometer in de bodem zit volgens
de tuinders voldoende duurzame
warmte voor hun kassen.

De petitie komt voor E.on, eigenaar
van een kolengestookte centrale op
de Maasvlakte die in 2014 in bedrijf
kwam, op een ongelukkig moment.
Een meerderheid in de Tweede
Kamer wil dat de Nederlandse
kolencentrales zo snel mogelijk

sluiten, liefst binnen tien jaar. E.on
wil de restwarmte van de
elektriciteitsproductie zo snel
mogelijk inzetten voor verwarming
in de glastuinbouw.

Door hergebruik van de warmte uit
de centrale ontstaat er volgens
E.on minder CO2-uitstoot, omdat
de tuinders zelf geen warmte meer
hoeven op te wekken. "Er is in het
Westland een enorme vraag naar
warmte. Geothermie kan die vraag
nu nog lang niet opvangen", aldus
woordvoerder Edwin Kotylak. Het
warme koelwater van de centrale
wordt nu onbenut geloosd in de
Noordzee.

De gemeente Westland wil
meewerken aan de toekomstige
aanleg van een 'warmterotonde' in
het zuidelijke deel van Zuid-
Holland. Via een buizenstelsel
zouden bedrijven en steden in het
gebied kunnen worden voorzien
van restwarmte van duurzame en
niet-duurzame energieopwekking.
Bij aardwarmte zijn er volgens de
gemeente nog te veel
onzekerheden en risico's.

De tuinders die de petitie
ondertekenden zien dat anders. Zij
zijn volgens hun woordvoerder
Peter Bouwman bang dat
geothermie volledig wordt
afgeschreven, als E.on warm water
gaat leveren. "In het Westland
worden vooral producten geleverd
voor landen in West-Europa. Je ziet
daar nu al de trend dat
consumenten alleen duurzaam
geproduceerde gewassen willen."
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