
 

 

 

 

 

 

Beste Tuinbouwondernemer, 

 

 

Warmte is een belangrijke energiebron voor de toekomst. Of het nu restwarmte is vanuit bedrijven in de 

haven van Rotterdam, of Geothermie vanuit het tuinbouwgebied zelf: beiden dragen bij aan besparing van 

grote hoeveelheden petajoules in de toekomst. En de tuinbouw speelt hier een belangrijke rol in. 

 

Daarom zet ook de Greenport Westland-Oostland  (GPWO) zich in op het gebied van energie. Om de 

productie te verduurzamen, om verdienmodellen te maken voor de energietransitie waar op dit moment 

met man en macht aan wordt gewerkt. Als het goed is hebben we daarover ook al met u gesproken aan de 

telefoon, of gemaild. 

 

De Greenport Westland-Oostland wil daarom, in nauwe samenwerking met het Programmabureau Warmte 

& Koude (PBWK) in Zuid-Holland, stappen zetten samen met de tuinbouw om tot een zinvolle en nuttige 

verduurzaming van de energie markt te komen. Een van de activiteiten is een bijeenkomst met u als 

betrokken Greenport-ondernemer, die we graag doen op 

 

Maandag 23 maart 2015 

Van 16.00 uur tot 19.30 uur 

Bij Gebr. Duijvestijn,  

Overgauwseweg 46a,  

2641 NG Pijnacker. 

 

Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte en Koude zal een toelichting 

geven op warmte en de warmterotonde. Daarna zal Johanneke de Lint, projectleider Cluster West, 

vertellen over de stand van zaken in dit warmteproject. Martin van der Hout van de Vereniging van 

Geothermie Operators i.o. (DAGO) zal dieper ingaan op de randvoorwaarden voor de tuinbouw.  

Daarna is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over hoe de tuinbouw in de toekomst met 

warmte als energiebron wil omgaan. Wat willen we vanuit de tuinbouw, en hoe gaan we het organiseren? 

Willen we een open marktplaats voor warmte, en wat en wie hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we om 

met de verschillen in vraag en aanbod, en de verschillen tussen het westelijke en het oostelijke deel van de 

Greenport?  De uitkomst kan zijn, dat er vanuit de Greenport een goede visie op de ontwikkeling van 

warmte in het gebied komt te liggen, met een goede strategie om tot uitvoering te komen. 

 

Voor een maaltijd zal worden gezorgd, en aan een drankje zal het ook niet ontbreken. We gaan uit van een 

zinvolle dag, die de tuinbouw verder helpt in haar moderniseringsslag, haar verduurzaming en haar 

verdiencapaciteit. Graag vernemen we van u per mail of u komt. U kunt mailen naar info@greenportwo.nl. 

 

Hartelijke groet,  het projectteam Energie, 

 

Jolanda Heistek, programmamanager Greenport Westland-Oostland (GPWO) 

Etwin Grootscholten, programmabureua Greenport Westland-Oostland (GPWO) 

mailto:jolanda.heistek@greenportwo.nl

