
EnergywebXL 
Het netwerk voor  
duurzame energie



De provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en 
Havenbedrijf Moerdijk. Samen delen zij de toekomstdroom van 
een duurzame Brabantse industrie. Een industrie waar steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen en steeds 
minder van fossiele. Waar steeds meer energie wordt bespaard 
en reststromen worden hergebruikt en steeds minder CO2 
wordt uitgestoten. Een Brabantse industrie die in 2050 
energieneutraal is.

Een energieneutrale industrie begint voor bedrijven met een efficiëntere 
omgang van hun energieverbruik. Veel bedrijven op haven- en industrieterrein 
Moerdijk (HIM) produceren restproducten als warmte en CO2. Reststromen 
waar zij niets meer mee kunnen, maar andere bedrijven en woningen wel. 
Het probleem?  Er ontbreekt een centrale infrastructuur die de warmte en CO2 
van het ene naar het andere bedrijf vervoert. En dat is essentieel. Niet alleen 
voor nu, maar ook voor later. Want ook duurzame bronnen als geothermie 
waar in  de toekomst meer en meer gebruik van wordt gemaakt, moeten 
afnemers kunnen bereiken.

Daarom hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het 
havenbedrijf Moerdijk de handen ineen geslagen. Met het project 
EnergywebXL onderzoeken ze hoe ze de huidige infrastructuur voor CO2 en 
restwarmte in en rondom het HIM fors kunnen uitbreiden. Dat doen ze samen 
met netwerkbeheerder Enexis.

Waar komt EnergywebXL?
De partijen hebben verschillende verbindingen in het vizier die ze willen 
onderzoeken. In eerste instantie richten zij zich op een fysieke verbinding 
tussen het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord en HIM.  
In een later stadium nemen de partijen ook andere uitbreidingen van 
EnergywebXL onder de loep. Ook nieuwe verbindingen op HIM behoren 
daarbij tot de mogelijkheden.

Waarom 
EnergywebXL?



Wat levert EnergywebXL op? 
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Wat betekent 
EnergywebXL voor u?

De warmteafnemer
Trots kijkt tomatenteler Jan de Boer om zich heen. Ruim 20 hectare grond  
op Nieuw Prinsenland in Dinteloord. Over een paar maanden staan hier zijn 
eerste kassen en kan het telen beginnen. Jan is trots, maar ook bezorgd.  
De kosten rijzen wel snel de pan uit met zo’n grote oppervlakte die hij moet 
verwarmen. Hij kan gebruikmaken van een warmtekrachtkoppeling (WKK), 
maar met een WKK zijn de energiekosten een grote onzekere factor in de 
bedrijfsvoering. Bovendien wil hij zijn bedrijf steeds meer gaan verduurzamen. 
Hij besluit zijn zorgen te delen met buurman en tuinder Fred Groothuis.  
Fred vertelt hem over EnergywebXL en Jan is direct enthousiast. 

De warmteleverancier
Dertig jaar is Patrick Verheij al directeur van het bedrijf dat op het HIM 
staat. En in die tijd is er een hoop veranderd. Welke veranderingen staan zijn 
onder neming in de toekomst te wachten? CO2-uitstoot, het klimaat dat 
verandert, de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Patrick 
kijkt naar de stoompluimen die de procesinstallaties verlaten, de rookpluim 
boven de schoor steen en het dampende lozingspunt waarvandaan koelwater 
het Hollands Diep instroomt. Allemaal onbenutte warmte en CO2. Er zijn vast 
genoeg andere bedrijven die dit kunnen gebruiken. Maar hoe maak je zoiets 
rendabel? Dan verschijnt er een bericht in zijn e-mail getiteld ‘Sluit je aan bij 
EnergywebXL’. Patrick begint te lezen en een glimlach verschijnt op zijn gezicht. 

De inwoner van West-Brabant
‘Kijk opa, het water is helemaal niet koud.’ Vertederd kijkt Henk Nispen  
naar kleinzoon Tim. Tim houdt zijn wijsvinger in het water en kijkt zijn opa 
triomfantelijk aan. Henk richt zijn blik op de dampende schoorstenen van 
industrieterrein Moerdijk. Daar gaat een hoop warmte en CO2 de lucht in. 
Zonde, al die energie die ze hier verspillen, en waarmee de horizon en het 
water verwarmd wordt. Hij vreest voor de toekomst van zijn kleinzoon, als 
iedereen zo blijft doorgaan. Een paar dagen later. Henk bekijkt het Brabants 
Dagblad. ‘Provincie en Enexis starten realisatie EnergywebXL’, prijkt de kop van 
een nieuwsbericht. Hij begint aandachtig te lezen. Mooi, dit is een goed begin.






