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Tuinders tekenen deelname contract Trias Westland
Woensdagmiddag 6 juli hebben meer dan 40 deelnemers hun handtekening gezet voor
15 jaar warmte afname en eigenaarschap van Trias Westland. Hiermee is een belangrijke mijlpaal in het project bereikt. Er zijn voldoende deelnemers/contracten om de
verwachte aardwarmte op 4 km diepte nuttig in te kunnen zetten bij de deelnemende
glastuinbouwbedrijven en de veilinggebouwen. Hier is bij stil gestaan door het zetten
van ceremoniële handtekeningen en het maken van een groepsfoto. Hiermee start voor
het project een nieuwe fase. Vanaf dit moment gaan we verder met de gecontracteerde
deelnemers.
De feestelijke bijeenkomst kende twee delen. Voor de pauze lichtte Trias Westland directeur Marco van Soerland de deelnemers in over de voortgang van het project. Bij het 2e
deel waren ook andere gasten aanwezig, waaronder initiatiefnemers HVC, Royal Flora
Holland en Westland Infra, de belangrijkste stakeholders, financiers en pers. Marco van
Soerland vertelde over Trias Westland waarna Frank Binnekamp (directeur bij Westland
Infra) verder inging op de energietransitie in de regio. Wethouder Duijvestijn van de
Gemeente Westland vertelde over de impact en noodzaak van het unieke aardwarmte
project in zijn gemeente.
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Informatiebijeenkomst
Na de zomer organiseert Trias Westland
een informatiebijeenkomst voor omwonenden en overige geïnteresseerden.
Naast een algemene introductie op de
winning van aardwarmte (geothermie),
wordt ingegaan op het project. Concreet
gaat het dan over het boorproces en de
aanleg van een warmtenetwerk, wat gaat
er precies gebeuren en welke maatregelen op het gebied van milieu, veiligheid en
verkeer er worden getroffen. Er zijn dan

diverse specialisten aanwezig om vragen
te kunnen beantwoorden. De bijeenkomst
is voor iedereen toegankelijk. Een datum
is op dit moment nog niet bekend. Direct
omwonenden ontvangen daarover nog
bericht. Verder wordt deze bijeenkomst
ook in de huis-aan-huisbladen en ander
media aangekondigd.

Vervolgstappen
De ontwerpen zijn gemaakt en de aanbestedingen van de boringen en de bovengrondse installaties zijn in volle gang. In
augustus brengen gegadigden offertes
uit, waarna keuze gemaakt kan worden
welke partijen het project zullen realiseren. Naast deze technische activiteiten
wordt met een consortium van banken
een gedetailleerd plan voor de financiering
uitgewerkt. Hierbij gaat veel aandacht uit
aan de unieke aspecten van het project,
zoals de verschillende scenario’s voor de
boringen en het uitleggen van het warmtenet, maar ook zeker het inbouwen van
voldoende financiële zekerheden tijdens
de bouw en de exploitatie.

Alle activiteiten richten zich op gunning
van de werkzaamheden en financial close
in september. Snel daarna wordt dan gestart worden met het bouwrijp maken van
de boorlocatie en vervolgens de inrichting
van het boorterrein. Begin 2017 de boortoren kunnen worden opgebouwd, waarna
een eerste boring volgt. In het voorjaar
van 2017 is bekend hoeveel warmte er
uit welke laag geproduceerd kan worden.
Dan blijkt of een Trias doublet succesvol
gemaakt kan worden of volstaan wordt
met een Onderkrijt doublet. Hierna volgt
het startschot voor de tweede boring en
vervolgens voor de aanleg van het warmtenet en de bouw van het pomphuis.

Boorlocatie bekend
De boorlocatie is bekend. Zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond en er een akkoord met de financiers is bereikt, start daadwerkelijk de realisatiefase dit najaar. Als
eerste stap worden de kassen aan de Lange Broekweg 70 gesloopt, het terrein bouwrijp
gemaakt en als boorlocatie ingericht. Deze locatie is gekozen, omdat het voldoet aan een
aantal belangrijke voorwaarden. De locatie biedt voldoende ruimte en is goed bereikbaar.
Verder is uit onderzoek gebleken dat dit een beste plek is om de boringen te doen door
de verschillende lagen naar de specifieke plekken in de ondergrond waar de warmte gewonnen wordt. Door een complexe samenstelling van breuken in de aardbodem en het
moeten kunnen aanboren van twee verschillende aardlagen, was het geen makkelijke
opgave om een geschikte locatie te vinden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via:
E-mail:

marco@triaswestland.nl

Telefoon: 06 12702087

www.triaswestland.nl

“Project Trias Westland“ vloeit voort uit de Westland Agenda II. Deze agenda is opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven. De Westland
Agenda II bevat projecten voor de korte en (middel)lange termijn die de sociaal-economische situatie in Westland een impuls moeten geven.

Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage uit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van
de Europese Unie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage uit het Inovatiefonds van
Rabobank Westland.

Het project wordt uitgevoerd met
Topsector Energiesubsidie (DEI) van het
Ministerie van Economische Zaken.

