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Warmte is hot in het Oostland  
Twee nieuwe warmtecoöperaties opgericht 
 
Vijftien glastuinbouwondernemers in tuinbouwgebied Wilgenlei bij Bleiswijk, hebben 
vorige week besloten de warmtecoöperatie Wilgenlei op te richten. Een warmtecoöpe-
ratie die zich inzet voor een lokaal warmtenet, waarop glastuinbouwbedrijven tegen 
concurrerende tarieven kunnen aansluiten voor duurzame warmte. Doel is om zo min-
der afhankelijk te worden van fossiele energie (aardgas). Gisteren volgden de onder-
nemers in de Noordpolder (Berkel en Rodenrijs) dit voorbeeld en richtten de warmte-
coöperatie Noordpolder op. 
 
Tuinbouwgebied Wilgenlei ligt net zuidelijk van Bleiswijk. Pal naast dit gebied ontwikkelt 
Warmtebedrijf Rotterdam een warmteleiding voor de voeding van stadsverwarming in Lei-
den. Het tuinbouwgebied kan met een aftakking van deze leiding, op termijn, relatief een-
voudig worden aangesloten op havenwarmte vanuit Rotterdam. 
Aan de andere kant van de Wilgenlei ligt de bestaande RoCa-warmteleiding van Uniper, 
waarop al langere tijd tuinbouwbedrijven in Bergschenhoek en Bleiswijk zijn aangesloten. 
Aankoppeling van een lokaal warmtenet op deze RoCa-leiding is een tweede optie die de 
warmtecoöperatie gaat onderzoeken. 
 
Op korte afstand van het huidige eindpunt van de RoCa-leiding ligt het glastuinbouwgebied 
Noordpolder. Ook de ondernemers in dit gebied willen onderzoeken of gebruik van haven-
warmte voor hun bedrijven perspectief biedt. 
 
Besturen warmtecoöperaties 
Samen met enkele voortrekkers per gebied heeft LTO Glaskracht Nederland de oprichting 
van beide warmtecoöperaties voorbereid. 
Het bestuur van de warmtecoöperatie Wilgenlei bestaat uit drie paprikakwekers: voorzit-
ter Maikel van den Berg, penningmeester Ard Ammerlaan en secretaris Wouter van den 
Bosch. Het bestuur van de warmtecoöperatie Noordpolder bestaat uit: voorzitter Gerard 
Scholtes, penningmeester Tom Ammerlaan en secretaris Marcel Breugem. Een groot deel 
van de ondernemers uit beide gebieden zijn inmiddels aangesloten. 
 
Uitwerking businesscase Zuidplaspolder 
In de zomer van 2016 richtten de ondernemers in de Zuidplaspolder al een soortgelijk initi-
atief op, de warmtecoöperatie Zuidplaspolder met 212 ha aangesloten glas. Vanuit die 
warmtecoöperatie ontwikkelen zij, in samenwerking met externe partijen, nu een busi-
nessplan. Daarvoor is vorige week een intentieovereenkomst getekend met de Waddinx-
veense Groenrecycling Wagro BV. Wagro ontwikkelt pal tegen de Zuidplaspolder een bio-
massaverbrandingsinstallatie die warmte aan de glastuinbouw kan leveren. 
Met ArgroEnergy tekende warmtecoöperatie Zuidplaspolder vorige week een samenwer-
kingsovereenkomst. Gezamenlijk werken partijen de komende maanden aan de uitwerking 
van de businesscase voor een lokaal warmtenet. 
 
Op de foto: Hans Koolhaas (voorzitter warmtecoöperatie Zuidplaspolder) en Wim Lexmond 
(directeur Wagro) ondertekenen intentieovereenkomst 
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Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie contact op met Geert van Oosterhout, telefoon 085 003 64 00, 
mobiel 06 516 364 35, e-mail gvanoosterhout@ltoglaskracht.nl. 
 
In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan lan-
delijke activiteiten op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en in-
novatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. 


