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Ontwikkeling in het kader van OP‐Zuid. Provincie Noord‐Brabant is cofinancier van het project. 
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Samenvatting 

Inleiding 
Eind 2009 is door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) opdracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden voor benutting van reststromen in het projectgebied West‐Brabant Oost. 
De  focus  van  het  onderzoek  is  gericht  op  de  reststromen  warmte,  water,  CO2  en  biomassa  die 
vrijkomen bij bedrijven en  instellingen  in het projectgebied. Dit projectgebied wordt gevormd door de 
gemeenten  Breda,  Oosterhout,  Etten‐Leur  en  Geertruidenberg.  Naast  de  vier  gemeenten  zijn  de 
volgende  partijen  vertegenwoordigd  in  het  onderzoek:  De  ontwikkelingsmaatschappijen  BOM  en 
REWIN, de milieudienst West‐Brabant (RMD) en de provincie Noord‐Brabant. 
 
Eindresultaat 
Voorliggend  rapport  geeft  de  resultaten  van  het  onderzoek  weer.  Op  basis  van  een  uitgebreide 
gebiedsanalyse, een inventarisatie onder ruim 100 energie‐intensieve bedrijven en instellingen en meer 
dan  20  locatiebezoeken  zijn  acht  kansrijke  clusters  en  koppelingen  voor  benutting  van  reststromen 
vastgesteld. Voor drie clusters was het mogelijk één of meer globale business cases uit te werken (voor 
een exploitatiebedrijf). De belangrijkste, voorlopige eindresultaten voor deze cases zijn opgenomen  in 
de onderstaande tabel. 
 
Clusters (gemeente)  Uitgewerkte variant  Investerings‐

kosten 

Eenvoudige 

terugverdientijd 

CO2‐besparing 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  € 1.750.00  16 jaar  0,44 kiloton/jaar

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  CO2 ‐ benutting  € 605.000  Circa 2½ jaar  9,0 kiloton/jaar1

Cluster 6a ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  Nog afhankelijk van intern onderzoek bij Döhler 

Cluster 6b ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Warmtenet  € 1.520.000  12 jaar  1,4 kiloton/jaar 

Cluster 7a ‐ Vosdonk (Etten‐Leur)  CO2 ‐ benutting  € 1.249.000  Ruim 5 jaar  8,1 kiloton/jaar 

Tabel 1: Belangrijkste, voorlopige eindresultaten (voor business cases) 

 
Om  tot  deze  eindresultaten  te  komen  zijn  drie  onderzoeksfasen  doorlopen,  ieder  met  hun  eigen 
activiteiten en (deel)resultaten: gebiedsanalyse, inventarisatie en business cases. Voor elk van deze drie 
onderzoeksfasen worden hieronder de belangrijkste resultaten beschreven.  
 
Resultaten onderzoeksfasen 
 
Fase 1: gebiedsanalyse 
Uit  de  ruimtelijke  analyse  van  het  projectgebied  volgen  zeven  clusters  waar  kansen  liggen  voor 
benutting van reststromen. Tabel 2 bevat een overzicht van deze clusters (zie 1e en 2e kolom). Naast de 
zeven clusters zijn er nog vier mogelijkheden voor lokale en regionale koppelingen (koppeling A t/m D 
in de tabel). Het Amernet is niet als aparte koppeling benoemd in de tabel, maar speelt wel een rol bij 
clusters in Breda, Geertruidenberg en Oosterhout. 
 

                                                            
1 Dit betreft een lokale besparing voor de betrokken bedrijven, per saldo is de besparing in dit cluster waarschijnlijk geringer 
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De  gebiedsanalyse  geeft  verder  een  gedetailleerd  overzicht  van  bestaande  koppelingen  van 
reststromen,  energie‐infrastructuur  en  (lokale)  energieopwekking,  geplande  ontwikkelingen  in 
glastuinbouw, woningbouw en  infrastructuur en bestaande en geplande bedrijventerreinen. Voor de 
uitvoering  is gebruik gemaakt van gegevens van provincie, milieudienst en gemeenten. Daarnaast zijn 
de websites  van bedrijven  en bedrijvenverenigingen bezocht.  Er  is  in deze  fase nog  geen  specifieke 
bedrijfsinformatie verzameld.  
 
Fase 2: inventarisatie 
In  deze  fase  ligt  de  focus  op  de  vraag  naar  en  het  aanbod  van  reststromen  in  het  projectgebied. 
Daarvoor zijn  ruim 100 vragenlijsten verstuurd, hoofdzakelijk naar bedrijven  in de procesindustrie en 
energie‐intensieve  instellingen,  zoals  rioolwaterzuiveringsinstallaties,  ziekenhuizen  en  zwembaden. 
Daarnaast zijn meer dan 20 bedrijven in het projectgebied bezocht en geïnterviewd.  
 
Op  basis  van  de  vragenlijsten  en  recente  onderzoeken  in  het  projectgebied  is  het  aanbod  van  de 
reststromen warmte, water, CO2 en biomassa  in beeld gebracht. Deze  informatie wordt hieronder per 
reststroom  kort  samengevat.  Daarnaast  heeft  een  analyse  van  de  geïnventariseerde  gegevens  een 
gewijzigd overzicht opgeleverd van kansrijke clusters en koppelingen in het projectgebied. Dit overzicht 
is opgenomen in tabel 2 (zie 3e, 4e en 5e kolom). 
 
Voor het aanbod van (rest)warmte geldt dat het overgrote deel wordt geleverd door Essent vanuit de 
Amercentrale  in Geertruidenberg (ca. 90.000 huishoudens). Verder hebben drie bedrijven aangegeven 
mogelijk  restwarmte  beschikbaar  te  hebben;  Ineos  Nova,  Corus  Tubes  en Martens.  Ook  is  van  de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties Nieuwveer  en Dongemond  bekend  dat  zij  uit  rioolslib  biogas  kunnen 
winnen, waarmee warmte kan worden opgewekt.  
Hoewel het geen  reststromen betreffen, zijn  in de  inventarisatie ook de mogelijkheden verkend voor 
benutting van bodem‐ en/of zonnewarmte. Deze opties kunnen eventuele tekorten of overschotten op 
de energiebalans aanvullen. 
 
Voor de inventarisatie van het (rest)water is gebruik gemaakt van gegevens van het waterleidingbedrijf. 
De twaalf grootste waterverbruikers en vijf bedrijven die veel oppervlaktewater onttrekken zijn in beeld 
gebracht.  Daarnaast  is  er  op  bedrijventerrein  Vosdonk  in  Etten‐Leur  een  (rest)waterkoppeling 
geïnventariseerd. Uit de vragenlijsten en bedrijfsbezoeken bleek dat er verder weinig mogelijkheden 
zijn voor hergebruik van water. 
 
Voor het aanbod van CO2  is gekeken naar de bedrijven met het grootste aardgasverbruik, daaruit  is 
globaal de CO2‐uitstoot af te leiden. Op lokaal niveau zijn aanzienlijke hoeveelheden CO2 beschikbaar en 
er  is  een  grote  potentiële  vraag  vanuit  de  diverse  glastuinbouwgebieden  in  het  projectgebied. 
Daarnaast zijn er drie bedrijven gevonden die CO2 gebruiken in het productieproces (voor koeling en als 
blaasmiddel). De grootste uitdagingen zijn afvang en zuivering van de CO2.  
 
Het  aanbod  van  biomassa  in  het  projectgebied  bestaat  uit  gemeentelijk  groen  en GFT‐afval,  dierlijk 
mest  en  diverse  biomassastromen  (o.a.  houtafval)  bij  bedrijven.  In  het  projectgebied  spelen  er  al 
diverse  initiatieven  om  de  beschikbare  biomassa  (grootschalig)  te  verwerken,  waaronder 
‘Biomassacentrale  Breda’  en  ‘Energie  Conversie  Park  Breda’.  Ook  wordt  biomassa  uit  de  provincie 
Noord‐Brabant  meegestookt  in  de  Amercentrale  (Geertruidenberg).  Op  lokaal  niveau  zijn  nog  wel 
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mogelijkheden  geconstateerd  om  biomassa  beter  te  benutten,  onder  andere  voor  biogas  bij  de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties Nieuwveer en Dongemond en voor vergistbare  reststromen bij enkele 
bedrijven in Oosterhout. 
 
Kenmerk  Gebiedsanalyse:  

functies en ontwikkelingen 
Reststroom  Kenmerk  Inventarisatie:  

betrokken partijen 
Breda 

Cluster 
1 

Bedrijventerrein IABC/Heilaar‐Zuid, glastuinbouw 
rondom Prinsenbeek en ontwikkeling Beneluxpark 

Warmte (en 
koude) 

‐  ‐ 

Cluster 
2 

Bedrijventerreinen De Krogten, Belcrum en Emer‐
Hinterlaken, herstructureringswijk Hoge Vucht, ijsbaan 
en zwembad, ontwikkelingen Via Breda en 
Stadionkwartier en het Amernet 

Warmte (en 
koude) 

Cluster 
2 

Het energiebedrijf Essent en mogelijk 
diverse bedrijven (o.a. Ineos Nova, 
Caligen, Rasenberg en ZNAC) 

Biomassa en 
warmte 

Cluster 
3a 

De gemeente Breda, Essent en diverse 
woningbouwcorporaties Cluster 

3 

Biomassacentrale Breda, woningbouw Teteringen en 
Heldenpark, herstructureringswijken Doornbos, 
Driesprong en Hoge Vucht, Hero‐bedrijfsterrein en het 
Amernet 

Warmte (en 
elektriciteit)  

Cluster 
3b 

Het bedrijf Hero, woningcorporatie 
WSG en Essent 

Cluster 
4 

Ontwikkelingen rondom Claudius Prinsenlaan/ 
ziekenhuis Amphia Molengracht en het Amernet 

Warmte (en 
koude) 

‐  ‐ 

Koppeling 
A 

RWZI Nieuwveer en (geplande) glastuinbouw rondom 
Prinsenbeek 

Biomassa en 
warmte 

Koppeling 
A 

Het waterschap Brabantse Delta, 
diverse tuinders en ontwikkelaar TOM  

Oosterhout 

Cluster 
5 

RWZI Dongemond, bedrijventerreinen Weststad en 
Statendam, glastuinbouw Plukmadesepolder, 
woningbouw De Contreie en Zwaaikom en het 
Amernet 

Biomassa, 
CO2, koude 
en warmte 

‐ 
Het waterschap Brabantse Delta, 
Essent, Martens en mogelijk diverse 
andere bedrijven (o.a. IKEA) 

Warmte (en 
elektriciteit) 

Cluster 
6a 

De bedrijven Döhler, Knauf Insulation 
en Mauser 

Warmte 
Cluster 
6b 

De bedrijven Tata Steel, Van der Kooy, 
Hoff Heating en Rodenburg 

Cluster 
6 

Bedrijventerreinen Everdenberg en Vijf Eiken en 
ontwikkeling Everdenberg‐Oost (en Oosterhout‐Oost) 

Biomassa 
Koppeling 

B 
Diverse bedrijven (o.a. Döhler, Smurfit 
Kappa en Van der Kooy) 

Etten‐Leur 

Cluster 
7 

Bedrijventerrein Vosdonk en (geplande) glastuinbouw 
Etten‐Leur Noordwest 

CO2 
Cluster 
7a 

De bedrijven Isover, SVZ en Roto 
Smeets en de Vereniging Glastuinbouw 
Etten‐Leur 

Koppeling 
B 

Bedrijventerrein Zwartenberg en (geplande) 
glastuinbouw  Spiepolder 

CO2 
Cluster 
7b 

De bedrijven Hill’s Pet, Synbra en 
diverse tuinders 

Geertruidenberg 
Koppeling 

C 
Bedrijventerrein Gasthuiswaard, glastuinbouw  
Plukmadesepolder en het Amernet 

CO2 en 
warmte 

‐  ‐ 

Koppeling 
D 

Leidingstrook rondom geplande AmBra gasleiding 
(kansen voor verbinden haven Moerdijk en de 
gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg) 

Diverse  ‐  ‐ 

‐  Bedrijventerrein Dombosch, verbreding A27 en het 
Amernet 

Warmte (en 
koude) 

Cluster 
8 

Essent, Rijkswaterstaat en mogelijk 
diverse bedrijven (o.a. Louwman & 
Parqui, Sabic en VPK) 

Tabel 2: Overzicht belangrijkste resultaten gebiedsanalyse en inventarisatie 

 
Fase 3: business cases 
Uit de inventarisatie zijn acht kansrijke clusters voortgekomen waarvan er drie zijn uitgewerkt in globale 
business  cases.  De  voorlopige  eindresultaten  hiervan  zijn  opgenomen  in  de  inleiding  van  deze 
samenvatting.  In  het  rapport wordt meer  in  detail  ingegaan  op  de  conceptuele  uitwerking  van  de 
koppelingen, de voorwaarden waaronder reststromen kunnen worden uitgewisseld en welke voordelen 
dit oplevert voor de betrokken partijen. 
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Voor  de  overgebleven  kansrijke  clusters  en  koppelingen  uit  de  inventarisatie  is  samen  met  de 
betrokken  overheden  en  bedrijven  besloten  deze  niet  binnen  dit  onderzoek  uit  te  werken.  In 
onderstaande tabel wordt dit per cluster en/of koppeling kort toegelicht. 
 
Cluster / Koppeling (gemeente)  Onderbouwing 

Cluster 2 ‐ De Krogten (Breda)  Deze optie is alleen kansrijk bij koppeling met het Amernet. Eerder onderzoek heeft

echter uitgewezen dat dit zowel energetisch als financieel onvoldoende oplevert. 

Cluster 3a ‐ Teteringen (Breda)  De gemeente Breda is actief betrokken bij de ontwikkeling van de biomassa‐

centrale en wil het project ook zelf verder uitvoeren. 

Cluster 3b ‐ Hero‐terrein (Breda)  De woningbouw op het Hero‐terrein is voorlopig uitgesteld. Daarbij is bij eerder 

onderzoek gebleken dat koppeling aan het Amernet niet haalbaar is. 

Koppeling A ‐ RWZI Nieuwveer (Breda)  Het waterschap heeft besloten een marktconsultatie uit te voeren om de meest 

rendabele benutting voor het biogas te vinden.  

Koppeling B ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Er wordt een koppeling voorzien met de naastliggende gemeente Dongen waar 

onderzoek wordt gedaan naar een vergistinginstallatie. Een projectbeschrijving 

hierover is aangeboden aan het projectteam in Dongen (zie bijlage 7.4).  

Cluster 8 ‐ Dombosch (Geertruidenberg)  De koppeling van bedrijventerrein Dombosch aan het Amernet in combinatie met 

asfaltzonnecollectoren op de A27 is nog ‘toekomstmuziek’. De casus is als 

studiemateriaal ingebracht bij de Avans Hogeschool. 

Tabel 3: Overzicht clusters en koppelingen, niet uitgewerkt in business cases. 

 
Conclusie 
Met het uitvoeren van de gebiedsanalyse, de  inventarisatie van vraag en aanbod en het opstellen van 
business cases  is voldaan aan het primaire doel van het onderzoek:  inzicht krijgen  in de beschikbare 
reststromen warmte, water, CO2 en biomassa  in en rond het projectgebied West‐Brabant Oost en de 
haalbaarheid  om  deze  reststromen  te  benutten.  Uit  het  onderzoek  komt  naar  voren  dat  er  in  het 
projectgebied ‐ met name ‐ kansen zijn voor lokale uitwisseling van warmte en CO2. De business cases 
geven een eerste indruk van de technische en financiële haalbaarheid. Alle projecten vragen om nadere 
verkenningen:  zowel  bij  de  bedrijven  zelf  (interne  analyse)  als  op  conceptniveau.  Een  beschrijving 
hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Clusters (gemeente)  Uitgewerkte variant  Vervolgstap 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  Er liggen meerdere kansen op en rondom het 

bedrijventerrein Weststad. Een aantal bedrijven zijn 

inmiddels verenigd in een projectgroep om de 

mogelijkheden om het primaire energieverbruik te 

verminderen te onderzoeken. De projectgroep lijkt 

echter in het proces te verzanden doordat 

onvoldoende op het resultaat wordt gefocust. Een 

externe partij die een (meerjaren) procesplan voor 

het gebied opstelt zal hierbij het proces kunnen 

bespoedigen. 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  CO2 ‐ benutting  De pilots in het project ‘Connecting CO2 the next 

step’ (zie bijlage 7.3) moeten uitwijzen of de 

methodieken technisch mogelijk zijn en of ze 
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financieel ‐ economisch haalbaar zijn. De eerste 

resultaten worden begin 2012 verwacht. Bedrijven 

en gemeenten kunnen zich aansluiten bij het 

project. 

Cluster 6a ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  De resultaten van een intern onderzoek naar de 

toepassing van een (bio‐)WKK bij het bedrijf Döhler 

moeten worden afgewacht. De resultaten van dit 

onderzoek worden januari 2011 verwacht. Döhler 

heeft aangegeven open te staan voor nader 

onderzoek naar het opschalen van de (bio‐)WKK 

voor gezamenlijk gebruik. 

Cluster 6b ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Warmtenet  De resultaten van een intern onderzoek bij het 

bedrijf Corus Tubes moeten worden afgewacht. Er 

bestaat nog een grote mate van onzekerheid in de 

daadwerkelijke mogelijkheden om de warmte bij 

Corus Tubes beschikbaar te maken op een 

voldoende hoog temperatuursniveau. Ook over de 

benodigde kosten voor koppeling aan een dergelijk 

warmtenet bestaat te veel onzekerheid. Deze 

punten dienen zodoende in de volgende 

onderzoeksfase aandacht te krijgen. 

Cluster 7a ‐ Vosdonk (Etten‐Leur)  CO2 ‐ benutting   Zie opmerking cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout) 

Tabel 4: Overzicht uitgewerkte business cases. 

 
Door  gemeenten,  bedrijven  en  Avans  Hogescholen  actief  te  betrekken  in  het  onderzoek  is  tevens 
voldaan  aan  het  secundaire  doel  van  het  onderzoek:  interactief  samenwerken  met  bedrijven  en 
instellingen in het projectgebied om inhoudelijke kennis over het koppelen van reststromen direct toe 
te  kunnen  passen.  Dit  is  ook  een  belangrijke  voorwaarde  voor  de  verdere  ontwikkeling  van  de 
projecten. Hiervoor doen wij enkele aanbevelingen. 
 
Aanbevelingen 
In dit onderzoek is een aantal clusters vastgesteld met kansrijke reststroomkoppelingen. Ervaringen bij 
soortgelijke  projecten  wijzen  uit  dat  het  traject  van  een  eerste  onderzoek  (initiële  fase,  zoals  het 
voorliggende onderzoek) tot financial close en realisatiebesluit over een aantal stappen gaat. De eerste 
stap die thans voorligt voor de bovengenoemde clusters is een businessanalyse. In een business analyse 
wordt minder vrijblijvend met   de bedrijven gesproken, het proces verder doorgelicht en wordt een 
businesscase  opgesteld  op  basis  van  30‐40  %  nauwkeurigheidsramingen  en  een  Netto  Contante 
Waardeberekening. Door de onzekerheid omtrent de resultaten zal de overheid de partijen nog moeten 
bijstaan  in  onderzoekskosten  in  deze  fase  middels  subsidie.  Op  basis  van  de  businessanalyse  kan 
besloten worden een Businesscase op te stellen, welke de basis gaat vormen voor de stappen richting 
uitvoering (engineering, leveringscontracten e.d.). 
 
Naast  de  vastgestelde  kansrijke  clusters  is  op  diverse  plaatsen  een  vraag  naar  of  aanbod  van 
reststromen vastgesteld, welke niet direct kan worden  ingevuld middels een directe koppeling. Deze 
informatie  kan  benut  worden  bij  ruimtelijke  ontwikkelingen  in  een  gebied,  bijvoorbeeld  bij  de 
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(her)ontwikkeling  van  een  bedrijventerrein  of  woonwijk,  maar  ook  bij  de  vestigingsverzoeken  van 
nieuwe bedrijven. Een overzicht van dergelijke kansen is opgenomen in dit onderzoek. 
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1 Inleiding 

1.1 Context 

In  2008  is  het  ambitieuze  project  ‘Reststroomkoppeling  in  de  Zuidwest‐Delta’  gestart.  Het  project 
beoogt  het  ontwikkelen  van  inhoudelijke  kennis  over  het  koppelen  van  reststromen  en  directe 
toepassing van deze  kennis om de procesindustrie effectiever en duurzamer  te  laten werken.  In het 
project  participeren  bedrijven,  overheden,  kennisinstellingen  en  ontwikkelingsmaatschappijen  uit 
West‐Brabant  en  Zeeland.  Voor  het  gehele  project  is  subsidie  verkregen  in  het  kader  van  het 
Operationeel  Programma  Zuid‐Nederland  (OP‐Zuid)2.  In  het  verlengde  van  de  Europese  Lissabon‐
strategie3  heeft  OP‐Zuid  als  voornaamste  doelstellingen  het  bevorderen  van  het  concurrerend 
vermogen, een duurzame economische groei en versterking van de werkgelegenheid. Voor  ‘Benutting 
reststromen  West‐Brabant  Oost’  is  de  subsidie  vanuit  OP‐Zuid  door  de  Brabantse  Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM) aangevraagd.  
 
Volgend uit het bovenstaande is eind 2009 door de BOM opdracht gegeven om onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden voor benutting van  reststromen  in het projectgebied West‐Brabant Oost. De  focus 
van  het  onderzoek  is  gericht  op  de  reststromen warmte, water,  CO2  en  biomassa  die  vrijkomen  bij 
bedrijven en  instellingen  in het projectgebied. Dit projectgebied wordt gevormd door de gemeenten 
Breda, Oosterhout, Etten‐Leur en Geertruidenberg. Naast de vier gemeenten zijn de volgende partijen 
vertegenwoordigd  in  het  onderzoek: De  ontwikkelingsmaatschappijen  BOM  en  REWIN,  de  regionale 
milieudienst West‐Brabant (RMD) en de provincie Noord‐Brabant. 
 
In samenwerking met Avans Hogescholen  is een project voor studenten opgezet, met het onderwerp 
‘Benutting reststromen West‐Brabant Oost’ als thema, om de kennisuitwisseling te waarborgen. 

1.2 Doelstelling 

Het primaire doel van het onderzoek  is  inzicht krijgen  in de beschikbare  reststromen warmte, water, 
CO2  en  biomassa  in  en  rond  het  projectgebied West‐Brabant Oost  en  in  de  haalbaarheid  om  deze 
reststromen te benutten. Het onderzoek leidt concreet tot: 
 

‐ Een overzicht van relevante ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het projectgebied; 
‐ Een overzicht van vraag naar en aanbod van de reststromen warmte, water, CO2 en biomassa; 
‐ Een overzicht van technisch kansrijke mogelijkheden om deze reststromen te koppelen; 
‐ Inzicht  in  de  haalbaarheid  van  een  aantal  koppelingen  middels  opgestelde  business  cases. 

 
Het secundaire doel van het onderzoek is interactief samenwerken met bedrijven en instellingen in het 
projectgebied om inhoudelijke kennis over het koppelen van reststromen direct toe te kunnen passen. 

                                                            
2 Het OP‐Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord‐Brabant en Zeeland, samen met de steden Breda, 
Tilburg, 's‐Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard‐Geleen, Heerlen en Maastricht voor activiteiten die medegefinancierd worden 
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). (bron: www.op‐zuid.nl) 
3 In maart 2000 nam de Europese Unie in Lissabon een algemene strategie aan om van Europa in 2010 “de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie van de wereld” te maken “die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een 
hechtere sociale samenhang”. (bron: www.op‐zuid.nl) 
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Het voorliggende  rapport  ‘Benutting  reststromen West‐Brabant Oost’ geeft het eindresultaat van het 
onderzoek weer. 

1.3 Raakvlak met andere projecten 

Het onderzoek  sluit  aan bij het  rapport  ‘Brabant energieneutraal  als economische  kans’ dat  in 2008 
door het Sociaal Economisch Overlegorgaan Brabant (SER‐Brabant) is uitgebracht. In opdracht van SER 
Brabant heeft TNO een analyse uitgevoerd naar de potentie van de warmtemarkt  in Noord‐Brabant. 
Het TNO rapport ‘De potentie van warmte in Noord‐Brabant’ geeft inzicht in de mogelijkheden voor de 
verduurzaming  van  de  energievoorziening  in  Noord‐Brabant.  Belangrijkste  conclusie  is  dat  Noord‐
Brabant met het ‘bottom up’ vernieuwen van de regionale energiehuishouding een belangrijke bijdrage 
kan  leveren  aan  de  doelstellingen  aangaande  het  klimaat  en  CO2‐reductie.  Hierbij  kan  (betere) 
benutting  van  warmtepotenties  een  belangrijke  rol  spelen,  omdat  warmte  voor  een  groot  deel 
geproduceerd wordt met  het  verbranden  van  duur  en  hoogwaardig  aardgas. Warmtebesparing,  de 
toepassing van alternatieve warmtebronnen en decentrale opwekking kunnen  leiden  tot aanzienlijke 
besparingen in zowel financieel als energetisch opzicht. 
 
In 2008 heeft de BOM samen met de provincie Noord‐Brabant eenzelfde onderzoek naar benutting van 
reststromen  laten  uitvoeren  in  het  naastgelegen  gebied  West‐Brabant  West  (gevormd  door  de 
gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en  Steenbergen).  In het onderzoek 
zijn  vijf  perspectiefvolle  business  cases  uitgewerkt.  Eén  daarvan wordt  op  dit moment  in  uitvoering 
gebracht; op haven‐ en industrieterrein Moerdijk wordt gewerkt aan de aanleg van een warmtenet. 

1.4 Leeswijzer 

In  hoofdstuk  2  wordt  de  onderzoeksmethodiek  beschreven.  Die  bestaat  uit  drie  fasen:  een 
gebiedsanalyse,  een  inventarisatie  en  (uitwerking  in)  business  cases.  De  daarop  volgende  drie 
hoofdstukken bevatten de resultaten van elke fase.  
 
Hoofdstuk  3  bevat  de  resultaten  van  de  gebiedsanalyse.  Het  geeft  een  overzicht  van  relevante 
ruimtelijke  ontwikkelingen  in  en  rond  het  projectgebied  en  leidt  tot  eerste  overzicht  van  kansrijke 
clusters voor benutting van reststromen. 
 
Hoofdstuk  4  bevat  de  resultaten  van  de  inventarisatie  onder  energie‐intensieve  bedrijven  en 
instellingen. Het bevat een overzicht van vraag naar en aanbod van  reststromen, een eerste globale 
technische analyse om deze reststromen te koppelen en leidt tot een definitief overzicht van kansrijke 
clusters. 
 
Hoofdstuk 5 bevat tenslotte de uitwerking van de kansrijke clusters  in globale business cases. Hiertoe 
worden  de  resultaten  van  enkele  workshops  met  bedrijven  gepresenteerd  en  de  technische  en 
financiële analyse hiervan. 
 
Het  zesde  en  laatste  hoofdstuk  bevat  de  belangrijkste  conclusies  en  aanbevelingen  die  uit  het 
onderzoek ‘Benutting reststromen West‐Brabant Oost’ naar voren komen. 
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2 Onderzoeksmethodiek 

2.1 Inleiding 

In  dit  hoofdstuk  wordt  de  methodiek  besproken  om  te  komen  tot  een  overzicht  van  bruikbare 
reststromen en voor de analyse om deze  reststromen  te benutten. Er bestaat geen uniforme aanpak 
voor een dergelijk onderzoek. Wel  zijn er praktijkvoorbeelden en onderzoeksprojecten die bruikbaar 
zijn bij de ontwikkeling van een aanpak, zoals de Rotterdamse EnergieAanpak en ‐Planning (REAP)4 en 
het principe van exergieplanning van de SREX onderzoeksgroep5. 
 
De hieronder  gepresenteerde  aanpak bevat elementen uit bovengenoemde  voorbeelden. Het meest 
essentiële  van  de  aanpak  is  echter  het  opstarten  en  onderhouden  van  interactie met  bedrijven  en 
instellingen.  Zo  worden  brainstorms  georganiseerd,  bedrijfsbezoeken  afgelegd  en  workshops 
gehouden. Het gaat te ver om de aanpak hiervan in detail te beschrijven. Belangrijke punten voor een 
succesvolle  interactie  zijn:  de  juiste  contactpersonen,  algemene  kennis  over  het  projectgebied  en 
parate technische en inhoudelijke kennis. 

2.2 Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek bestaat uit drie  fasen, elk met eigen deelactiviteiten en –resultaten  (zie onderstaand 
schema). In de komende paragrafen wordt per fase de methodiek nader toegelicht. 
 

 

2.3 Fase 1: gebiedsanalyse 

De gebiedsanalyse  is bedoeld om  inzicht te krijgen  in de ruimtelijke kenmerken en ontwikkelingen die 
relevant  zijn  (potentieel grote vraag of aanbod) met het oog op benutting van  reststromen  in West‐
Brabant Oost. Hieronder wordt de aanpak van de gebiedsanalyse toegelicht. De toelichting gaat  in op 
de analysemethode en de analysecriteria. 
 

                                                            
4 REAP: Op naar CO2‐neutrale stedenbouw. Projectgroep Hart van Zuid/Rotterdam Climate Initiative, april 2009 
5 SREX is een vierjarig onderzoeksprogramma, gestart op 1 januari 2006 en gefinancierd door SenterNovem.  Aan het onderzoeksprogramma 
werken vijf onderzoekers. 

Fase 2 
Inventarisatie 

 
Vraag en 

aanbod

Fase 1 
Gebiedsanalyse 

 

Fase 3 
Business cases 

 

 Ruimtelijke analyse 
 Brainstorm met overheden 
 

 Bedrijvenenquête 
 Bedrijfsbezoeken 
 Technische analyse (I) 

 Workshops met bedrijven 
 Technische analyse (II) 
 Financiële analyse 

Kansrijke 

clusters (I) 
Kansrijke 

clusters (II)

Business  

cases
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Analysemethode 
In  de  gebiedsanalyse wordt  stapsgewijs  ingezoomd  op  het  projectgebied West‐Brabant  Oost.  Eerst 
wordt de regio als geheel bekeken, daarna wordt ingezoomd op de afzonderlijke gemeenten en tot slot 
worden specifieke, lokale clusters onderscheiden. De uitvoering van de gebiedsanalyse is opgedeeld in 
de volgende vier stappen: 
 

1. Beschrijving projectgebied: Inleidende stap die dient om het projectgebied af te bakenen en om 
de belangrijkste ruimtelijke en economische kenmerken in beeld te brengen. 

2. Analyse  regio: Stap om  inzicht  te krijgen  in  relevante  regionale aspecten,  zoals het provinciale 
beleid en regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient deze stap om te onderzoeken of 
er  kansen  zijn  voor  koppeling  van  reststromen  op  regionale  schaal  en/of met  omliggende 
gebieden.  

3. Analyse  gemeenten:  Stap  om  per  gemeente  te  onderzoeken waar  functies  en  ontwikkelingen 
liggen  die mogelijk  reststromen  aanbieden  en/of  kunnen  benutten. Daarbij  ligt  de  focus  op 
bedrijventerreinen, ruimtelijke ontwikkelingen, energieproducerende of ‐vragende functies  en 
(lokale) leidinginfrastructuur.   

4. Kansrijke  clusters:  Concluderende  stap  om  op  basis  van  de  voorgaande  stappen  de 
mogelijkheden voor de koppeling van reststromen te bepalen. Deze stap heeft als doel om  in 
beeld te krijgen waar kansen voor benutting van reststromen (ruimtelijk) geclusterd liggen.  

Analysecriteria 
Voor  de  uitvoering  van  de  vier  analysestappen wordt  het  principe  van  exergieplanning  als  leidraad 
gebruikt. Uitgangspunt hierbij  is het  zoeken naar koppelingen  tussen verschillende  functies, op basis 
van  hun  energievraag  dan  wel  ‐aanbod  (bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  reststromen).  Functies  die 
hiervoor  in  aanmerking  komen  zijn  onder  andere  bedrijventerreinen,  woningbouwgebieden  en 
glastuinbouwlocaties. Exergieplanning kan dus een verbinding leggen tussen de ruimtelijke structuur en 
de  energiehuishouding  van  een  regio. Deze  relatie  kan  geanalyseerd worden  aan  de  hand  van  vier 
criteria6: 
 

‐ Afstand: Als  de  onderlinge  afstanden  tussen  functies  kort  zijn,  nemen  de mogelijkheden  voor 
koppeling  toe.  Twee  factoren  spelen  hierbij  een  rol:  De  kosten  van  benodigde 
leidinginfrastructuur en de energieverliezen die bij transport optreden.  

‐ Dichtheid:  Bij  een  grotere  dichtheid  van  functies  zijn  de  kansen  voor  koppeling  groter.  In  dat 
geval is er waarschijnlijk een concentratie van energievraag en ‐aanbod, daarom is bijvoorbeeld 
een bedrijventerrein kansrijker als een solitaire bedrijfsvestiging.  

‐ Omvang: Om kansrijk te zijn voor koppeling, moeten energievraag‐ en aanbod logischerwijs een 
aanzienlijk volume hebben.  

‐ Multifunctionaliteit: De  kansen  voor  koppeling  zijn  het  grootst  als  sprake  is  van  verschillende 
functies,  die  verschillende  (rest)stromen  vragen  en  aanbieden.  In  dat  geval  is  een  robuust 
systeem van (reststroom)koppelingen mogelijk op lokaal en/of regionaal niveau.  

 

                                                            
6 Scaling of multi‐functional structures as a spatial argument for low‐exergy planning. Van Kann & De Roo, 2009  
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Op basis van deze criteria worden kansrijke clusters vastgesteld die als  input dienen voor de volgende 
stap, de inventarisatie. 

2.4 Fase 2: inventarisatie 

De  inventarisatie  is  bedoeld  om  een  definitief  overzicht  te  krijgen  van  kansrijke  clusters  in  het 
projectgebied. De inventarisatie bestaat uit vier onderdelen:  
 

1. Literatuurstudie 
De  literatuurstudie  dient  om  bruikbare  gegevens  uit  reeds  beschikbare  onderzoeken  te 
verzamelen.  In een aantal gevallen zijn de  in andere onderzoeken aanwezige gegevens geheel 
of  gedeeltelijk  bruikbaar.  Daarnaast  kunnen  gegevens  worden  vertaald  naar  bruikbare 
gegevens  voor  het  projectgebied.  In  het  laatste  geval  kan  gedacht  worden  aan  een 
provinciebreed onderzoek, dat naar lokale of regionale schaal wordt vertaald. 

2. Vragenlijsten 
Het doel van de vragenlijsten is om gegevens te bemachtigen van energie‐intensieve bedrijven 
en  instellingen  in het projectgebied. In de vragenlijst wordt gevraagd naar het energiegebruik, 
reeds  benutte  reststromen,  beschikbare  reststromen  en  de  bereidheid  om  beschikbare 
reststromen te koppelen. Een voorbeeld van de vragenlijst is opgenomen in bijlage 7.1. 

3. Bedrijfsbezoeken 
Bedrijfsbezoeken  hebben  als  primair  doel  om  informatie  te  verkrijgen  van  een  bedrijf. 
Bijkomend voordeel van bedrijfsbezoeken  ten opzichte van vragenlijsten,  is dat direct met de 
bedrijven gediscussieerd kan worden over mogelijkheden en randvoorwaarden voor benutting 
van  reststromen.  De  bedrijfsbezoeken  vinden  vooral  plaats  bij  bedrijven  in  de  (energie‐
intensieve) procesindustrie, maar ook bij bedrijven die actief zijn in verwerking en/of benutting 
van reststromen. 

4. Analyse van de geïnventariseerde gegevens 
Uit  voorgaande  onderdelen  komt  veel  informatie  over  reststromen  beschikbaar.  Deze 
informatie wordt geanalyseerd en er wordt onderzocht of  in de clusters uit de gebiedsanalyse 
ook  technische mogelijkheden  liggen  om  reststromen  te  koppelen.  Tevens  kunnen  nieuwe 
kansen voor benutting van reststromen worden gevonden. 

 
Het resultaat van de inventarisatie is een definitief overzicht van kansrijke clusters. 

2.5 Fase 3: business cases 

De  business  cases  zijn  bedoeld  om  de  haalbaarheid  van  de  clusters  in  technische  en  financiële  zin 
verder  uit  te  diepen.  Hiervoor  is  interactie met  de  betrokken  bedrijven  en  overheden  van  cruciaal 
belang. Voor kansrijke clusters worden de (technische) mogelijkheden voor benutting van reststromen 
allereerst uitgediept  in workshops. Daarin worden de partijen uitgedaagd om de volgende  relevante 
onderwerpen te beschouwen: 
 



 

20 december 2010  Benutting reststromen West‐Brabant Oost   16/95 

1. Kunnen en willen de bedrijven reststromen gaan uitwisselen? 
2. Welke hoeveelheid kan geproduceerd worden? Welke temperatuur/kwaliteit? 
3. Kan deze hoeveelheid aan overige bedrijven worden afgezet? 
4. Welke voordelen levert dit voor de betrokken partijen op? 
5. Welke andere samenwerkings‐ of besparingsopties kunnen worden gevonden? 

 
Is deze informatie eenmaal beschikbaar en zijn de partijen overtuigd van de eventuele meerwaarde van 
samenwerken, dan kan een verdere verdieping plaatsvinden  in de vorm van een  technische analyse. 
Vaak  zijn  hiervoor  extra  bedrijfsbezoeken  nodig  om  bij  bedrijven  intern  de  gewenste  informatie  te 
bemachtigen. Dit gaat aan de aanbodzijde om bijvoorbeeld het aantal draaiuren, leveringszekerheid en 
mogelijkheden voor uitkoppeling. Aan de vraagzijde gaat het bijvoorbeeld om gewenst afnamepatroon, 
kwaliteitseisen en mogelijkheden voor inkoppeling. Hiertegenover staan de benodigde verbinden, zoals 
het tracé en de faciliteiten. 
 
De technische analyse vormt de opmaat voor de volgende stap  in deze  fase, een beknopte  financiële 
analyse. Die bestaat uit een  investeringsraming, de verwachte  jaarlijkse kosten en opbrengsten en de 
(eenvoudige) terugverdientijd. Naast de financiële doorrekening vindt ook een doorrekening plaats van 
de reductie  in CO2 uitstoot. Ook dit  is eventueel middels marktprijzen van CO2 certificaten geldelijk te 
maken. 
 
Op basis van de technische analyse en financiële doorrekening kunnen vervolgstappen worden gezet. 
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3 Fase 1: gebiedsanalyse 

3.1 Beschrijving projectgebied 

Het projectgebied West‐Brabant Oost wordt gevormd door de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten‐
Leur en Geertruidenberg (zie figuur 1). Het gebied maakt deel uit van de regio West‐Brabant, daarnaast 
vormen de eerste drie gemeenten samen met Bergen op Zoom en Roosendaal de zogenaamde ‘West‐
Brabantse  stedenrij’7.  West‐Brabant  (Oost)  wordt  gekenmerkt  door  de  centrale  ligging  tussen  de 
zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en tussen twee dichtbevolkte stedelijke regio’s, de Randstad 
en de Vlaamse Ruit8. Veel van de verbindingen tussen deze gebieden lopen door het projectgebied, met 
meestal Breda als knooppunt of belangrijke schakel. 
 

 
Figuur 1: Het projectgebied West‐Brabant Oost.9 

 
Begrenzing projectgebied 
Het  projectgebied  strekt  zich  globaal  uit  tussen  de  Keizersveerse  brug  bij  Raamsdonksveer,  de 
grensovergang bij Hazeldonk en bedrijventerrein Vosdonk bij Etten‐Leur. De meest noordelijke grens 
van het gebied wordt gevormd door de rivier de Amer, die bij Raamsdonksveer overgaat  in de Bergse 

                                                            
7 Ruimtelijke visie West‐Brabant 2030, ontwerp inspiratiedocument. De West‐Brabantse Vergadering, oktober 2009 
8 Strategische Agenda West‐Brabant 2008‐2011. De West‐Brabantse Vergadering, juni 2007 
9 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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Maas. Ook in het noordwesten wordt West‐Brabant Oost voornamelijk begrensd door waterwegen, bij 
Geertruidenberg door het Wilhelminakanaal  en bij Breda  en  Etten‐Leur door de Mark. De  zuidelijke 
helft van het projectgebied wordt geheel omsloten door het landelijke gebied van de Baronie. Langs de 
oostelijke  grens  liggen  de  dorpen  Waspik  en  ’s  Gravenmoer,  die  behoren  tot  het  (ontgonnen) 
veengebied de Langstraat10. 
 
Omgeving 
Het projectgebied grenst vrijwel direct aan Nationaal Park de Biesbosch en aan het glastuinbouwgebied 
Plukmadesepolder.  Beiden worden  slechts  door  een waterweg  van West‐Brabant  Oost  gescheiden; 
respectievelijk door de Amer en het Wilhelminakanaal.  In de directe omgeving van het projectgebied 
bevinden zich ook enkele middelgrote dorpen, waaronder Made, Zevenbergen en Dongen. Daarnaast 
ligt ongeveer  zes kilometer  ten noordwesten van het projectgebied het haven‐ en  industrieterreinen 
Moerdijk. Op een wat grotere afstand liggen ook een aantal stedelijke kernen, zoals Roosendaal, Tilburg 
en Waalwijk.  
 
Ondergrond en Landschap 
West‐Brabant Oost  bevindt  zich  op  een  overgang  van  klei‐  naar  zandgronden.  Dit  overgangsgebied 
loopt  grofweg  van Bergen op  Zoom  tot Oss  en  valt dus  gedeeltelijk  samen met de  ‘West‐Brabantse 
stedenrij’. Het  landschap  in  dit  gebied  kan  omschreven worden  als  een  ‘kralensnoer’  van  stedelijke 
kernen, van elkaar gescheiden door groene, open ruimtes. De kernen van Breda, Oosterhout en Etten‐
Leur  maken  hier  deel  van  uit.  Geertruidenberg  en  Raamsdonksveer  liggen  grotendeels  op 
(rivier)kleigronden en worden omringd door een open gebied met relatief veel akker‐ en tuinbouw. Op 
de zandgronden  in het zuiden van het projectgebied wordt het  landschap gedomineerd door bossen, 
beken en veehouderijen. 
 
Verbindingen: Snelwegen, waterwegen, spoorverbindingen en HOV  
Twee snelwegverbindingen doorkruisen het projectgebied; de A16 van Rotterdam naar Antwerpen en 
de  A58  van  Eindhoven  naar  Vlissingen.  Op  deze  snelwegen  sluiten  ook  nog  twee  andere 
snelwegverbindingen  aan.  De  A27  vanuit  Utrecht  sluit  bij  Bavel  aan  op  de  A58,  de  A59  vanuit  ’s 
Hertogenbosch sluit ten noorden van Breda aan op de A16. Daarnaast kruisen de A59 en A27 elkaar bij 
Raamsdonksveer. Een  fijnmazig netwerk van  regionale wegen zorgt voor de aansluiting  tussen West‐
Brabant Oost en het snelwegennet. 
 
De  belangrijkste waterweg  door  het  projectgebied  is  het Wilhelminakanaal,  dat  vanaf  de  Amer  via 
Oosterhout  in de  richting van Tilburg  loopt. Daarnaast  is er de  rivier de Mark, die vanuit Breda  in de 
richting  van  het  Hollands  Diep  stroomt.  Het  Wilhelminakanaal  en  de  Mark  zijn  bij  Oosterhout 
verbonden door het Markkanaal. In het projectgebied ligt ook nog de Donge, deze waterweg scheidt de 
kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg van elkaar en mondt uit in de Amer. 
 
Door West‐Brabant Oost  lopen  twee  spoorverbindingen, die  elkaar  kruisen  in Breda. Eén  verbinding 
gaat vanuit Rotterdam via Dordrecht naar Breda. Vrijwel parallel hieraan ligt de Hogesnelheidslijn (HSL), 

                                                            
10 Voorontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Provincie Noord‐Brabant, juli 2009 
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maar  die  loopt  verder  door  in  de  richting  van  Antwerpen.  De  tweede  spoorverbinding  in  het 
projectgebied  ligt  tussen Tilburg en Roosendaal, deze komt onder andere door Breda en Etten‐Leur. 
Deze twee plaatsen zijn ook verbonden door het zogenaamde ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ (HOV), 
een verbinding die vanaf Etten‐Leur via Breda naar Oosterhout loopt. Het HOV is een snelle busdienst, 
die met hoge frequentie tussen de drie kernen heen en weer rijdt11. 
  
Bedrijvigheid: Logistiek, procesindustrie en zakelijke dienstverlening12 

De goede bereikbaarheid zorgt ervoor dat West‐Brabant Oost een aantrekkelijk vestigingsgebied is voor 
bedrijven  uit  de  logistieke  sector.  In  het  projectgebied  zijn  bijvoorbeeld  veel  transportbedrijven  en 
grote distributiecentra  te  vinden. De hele  regio West‐Brabant  is door het  vakblad  Logistiek  zowel  in 
2008 als 2009 verkozen tot belangrijkste ‘logistieke hotspot’ van Nederland13. 
 
Daarnaast  is  in West‐Brabant Oost  relatief  veel  procesindustrie  gevestigd.  Tot  deze  sector  behoren 
(onder andere) bedrijven die actief  zijn  in de  chemische en voedingsmiddelenindustrie. Voorbeelden 
hiervan zijn Isover in Etten‐Leur en Hero in Breda. 
 
Een  opkomende  sector  in West‐Brabant Oost  is  de  zakelijke  dienstverlening.  In  de  afgelopen  jaren 
hebben  bijvoorbeeld  diverse  internationale  ondernemingen  hun  hoofdkantoor  voor  de  Benelux  in 
Breda  of Oosterhout  gevestigd. Ook worden  op meerdere  locaties  in  het  projectgebied momenteel 
hoogwaardige kantoorgebieden ontwikkeld. 
 

 
Figuur 2: De Amercentrale (gezien vanuit Geertruidenberg). 

 

                                                            
11 Volans Oosterhout ‐ Breda ‐ Etten‐Leur. Bron: www.breda.nl, Plannen & Projecten (bezocht december 2009) 
12 Bedrijven en regiogids West‐Brabant 2007‐2008. NV REWIN West‐Brabant, 2007 
13 West‐Brabant hotspot met dank aan Topinstituut en Logistiek Park. In: Logistiek, 2009, nr. 13/14 
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Primaire energievoorziening: Amercentrale 
De Amercentrale bij Geertruidenberg speelt een cruciale rol in de energievoorziening van West‐Brabant 
Oost  (zie  figuur  2).  Niet  alleen  omdat  de  energiecentrale  voor  circa  drie  miljoen  huishoudens 
elektriciteit kan produceren, maar ook omdat grote hoeveelheden  restwarmte worden uitgekoppeld. 
Dit gebeurt via een warmtenet, waarop onder andere de stadsverwarming van Breda en Tilburg en de 
glastuinbouw  in de Plukmadesepolder zijn aangesloten. Een aanzienlijk deel van dit warmtenet (beter 
bekend als het Amernet) ligt in het projectgebied of loopt er doorheen14. 
 

3.2 Analyse West‐Brabant Oost 

In  dit  eerste  deel  van  de  gebiedsanalyse wordt  vanuit  een  regionaal  kader  naar West‐Brabant Oost 
gekeken. Daarbij worden voor het projectgebied de volgende zes vragen beantwoord: 
 

1. Wat  is het overkoepelende beleid? 
2. Zijn er overkoepelende samenwerkingsverbanden? 
3. Wat is er in de omgeving te vinden? 
4. Zijn er (regionale) leidingverbindingen/stroken?  
5. Zijn er kansen voor bodemenergie? 
6. Zijn er grootschalige infrastructuurontwikkelingen? 

 
Met  behulp  van  deze  vragen  kunnen  de  belangrijkste  regionale  kansen  voor  reststroomkoppeling 
worden  beschreven.  Daarnaast  worden  enkele  (regionale)  partijen  beschreven  die  een  rol  kunnen 
spelen bij het verzilveren van deze kansen. In de onderstaande figuur worden de belangrijkste kansen 
voor West‐Brabant Oost  weergegeven. 
 

                                                            
14 De potentie van WARMTE in Noord‐Brabant. TNO, 2008 
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Figuur 3: Belangrijkste regionale kansen voor de benutting van reststromen in West‐Brabant Oost.15 

3.2.1 Provinciaal beleid 

De  provincie Noord‐Brabant  is  het  belangrijkste  overkoepelende  bestuursorgaan  voor West‐Brabant 
Oost. De  provincie  is  actief  op  verschillende  beleidsterreinen,  zoals milieu,  economie  en  ruimtelijke 
ordening. Op regionaal en gemeentelijk niveau heeft vooral het ruimtelijk beleid van de provincie grote 
invloed.  De  hoofdlijnen  van  dit  beleid  zijn  (onder  andere)  te  vinden  in  het  ontwerp  van  de  
Structuurvisie. Hieronder worden de belangrijkste  thema’s en doelen uit deze Ontwerp Structuurvisie 
kort  behandeld.  Daarna  wordt  besproken  welke  locaties  de  provincie  voor  glastuinbouw  en 
verstedelijking  heeft  aangewezen,  omdat  deze  locaties mogelijk  interessant  zijn  voor  koppeling  van 
reststromen. 
 
De belangrijkste opgave voor Noord‐Brabant  is volgens de Ontwerp Structuurvisie dat stad en  land  in 
samenhang  ontwikkeld  worden.  De  provinciale  sturingsfilosofie  hiervoor  is  ‘samenwerken  aan 
kwaliteit’.  Samen  met  andere  overheden,  marktpartijen  en  maatschappelijke  organisaties  wil  de 
provincie een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Noord‐Brabant bewerkstelligen. Centrale thema’s 
daarbij zijn: Een ontwikkelingsgerichte aanpak, stimulering van zorgvuldig  ruimtegebruik en  regionale 

                                                            
15 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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samenwerking  en  afstemming16.  Het  voorgaande  is  in  de  Ontwerp  Structuurvisie  ook  vertaald  in 
concrete(re) beleidsdoelen, de meest relevante worden hieronder kort omschreven: 
 

‐ Ontwikkeling  van  duurzame  energievoorzieningen,  zoals  windmolens,  biomassavergisting  en 
energiewinning  uit  de  bodem.  Daarnaast wordt  gestreefd  naar  een  optimale  benutting  van  
bestaande energiebronnen, bijvoorbeeld door uitwisseling van reststromen.  

‐ De  ontwikkeling  van  glastuinbouw  wordt  zoveel mogelijk  geconcentreerd  rondom  bestaande 
clusters  of  in  een  aantal  daarvoor  aangewezen  gebieden.  Verduurzaming  is  daarbij  een 
belangrijk aandachtspunt. 

‐ Verstedelijking  (woningbouw,  nieuwe  bedrijventerreinen  en  voorzieningen)  wordt  zoveel 
mogelijk geconcentreerd in de stedelijke regio’s en rondom infrastructurele knooppunten.  

 
Het  in  de  Ontwerp  Structuurvisie  omschreven  concentratiebeleid  voor  de  glastuinbouw  in  Noord‐
Brabant  is  grotendeels  een  voortzetting  van  bestaand  beleid.  Dit  beleid  is  terug  te  vinden  in  de 
Beleidsnota  Glastuinbouw  van  de  provincie,  waarin  ook  de  (mogelijke)  concentratiegebieden  voor 
glastuinbouw in kaart zijn gebracht17. In West‐Brabant Oost zijn dat zeven gebieden: Vijf rondom Etten‐
Leur, één ten noordwesten van Prinsenbeek en één ten oosten van Oosterhout (zie ook figuur 3). Over 
het laatste gebied bestaat onduidelijkheid, omdat de gemeente Oosterhout en de provincie van mening 
verschillen over de  invulling ervan. Er zijn ook drie concentratiegebieden die op relatief korte afstand 
van  het  projectgebied  liggen:  De  Spiepolder/  Langeweg  ten  zuidoosten  van  Zevenbergen,  het 
landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ten noordoosten van Dongen en de Plukmadesepolder ten oosten 
van Made (zie ook figuur 3).    
 
Daarnaast  heeft  de  provincie  zoekgebieden  voor  verstedelijking  aangewezen,  deze  gebieden  zijn 
opgenomen  in  een  structurenkaart18.  Op  deze  kaart  zijn  in  West‐Brabant  Oost  zes  zoekgebieden 
aangewezen:  Ten  oosten  van  Oosterhout,  ten  noorden  en  zuiden  van  Etten‐Leur  en  ten  oosten, 
noordoosten en zuidwesten van Breda (zie ook figuur 3). 

3.2.2 Overkoepelende samenwerkingsverbanden 

In West‐Brabant Oost  zijn  drie  overkoepelende  organen  actief  op  het  gebied  van  duurzaamheid  en 
energie: De ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN, de West‐Brabantse Vergadering en Duurzaam West‐
Brabant. 
 
NV REWIN West‐Brabant  is  een  onafhankelijke  organisatie waarvan  de  aandelen  in  handen  zijn  van 
publieke  partijen. De  vier  gemeenten  uit  het  projectgebied  behoren  tot  de  aandeelhouders. REWIN 
houdt  zich  bezig  met  het  bedrijfsleven  in West‐Brabant,  enerzijds  door  de  regio  te  promoten  als 
vestigingsplaats,  anderzijds  door  bedrijven  in  de  regio  te  ondersteunen19.  Daarnaast  houdt  de 
organisatie zich bezig met diverse regionale projecten, onder andere op het vlak van duurzame energie. 
Daarbij  ligt de focus op optimale benutting van reststromen en stimulering van een zogenaamde ‘bio‐
                                                            
16 Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Provincie Noord‐Brabant, februari 2010 
17 Beleidsnota Glastuinbouw. Provincie Noord‐Brabant, december 2006 
18 Structurenkaart Ontwerp Structuurvisie. Provincie Noord‐Brabant, januari 2010 
19 Bedrijven en regiogids West‐Brabant 2007‐2008. NV REWIN West‐Brabant, 2007 
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based economy’ in West‐Brabant20. Voorbeelden van projecten zijn het Energie Conversie Park (ECP) en 
het Bioraffinage Innovatie Centrum (BIC). 
 
De  West‐Brabantse  Vergadering  is  een  samenwerkingsverband  tussen  de  18  gemeenten  in  West‐
Brabant en de Zeeuwse gemeente Tholen. In 2007 hebben deze 19 gemeenten de Strategische Agenda 
West‐Brabant  2008‐2011  vastgesteld.  De  belangrijkste  ambitie  in  deze  agenda  is  dat  ruimtelijke  en 
duurzame ontwikkelingen  in West‐Brabant hand  in hand gaan21. Dit heeft onder andere geleid tot de 
Verklaring van Dussen, waarin afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijk duurzaam energiebeleid22. 
Daarnaast  is  er  een  ruimtelijke  visie  voor  West‐Brabant  ontwikkeld,  die  ruimtelijke  ontwikkeling 
expliciet aan de transitie naar een duurzame energievoorziening koppelt23.  
 
Duurzaam West‐Brabant  is  een  samenwerking  tussen  de Milieu‐  en Afvalregio  Breda  (MARB)  en  de 
Regionale  Milieudienst  West‐Brabant  (RMD).  In  deze  samenwerkingsorganisatie  zijn  dezelfde 
gemeenten vertegenwoordigd als in de West‐Brabantse Vergadering. Duurzaam West‐Brabant biedt de 
gemeenten  ondersteuning  op  het  gebied  van  milieu,  energie  en  duurzaamheid24.    De  organisatie 
beheert  onder  andere  de  verwerkingscontracten  voor  restafval  en GFT  in West‐Brabant. Ook werkt 
Duurzaam West‐Brabant aan een duurzaam energieplan voor de regio. 

3.2.3 Omgeving            

Tot  de  omgeving  zijn  alleen  de  gemeenten  gerekend  die  aan  het  projectgebied  grenzen,  omdat 
reststroomkoppelingen  over  grote(re)  afstanden  over  het  algemeen  moeilijk  haalbaar  zijn.  Voor 
uitwisseling  van  reststromen  tussen  West‐Brabant  Oost  en  de  omgeving  zijn  drie  zaken  in  een 
aangrenzende gemeente interessant: 
 

1. De bestaande functies (zoals landbouw en industrie) 
2. De geplande ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouwlocaties) 
3. Initiatieven op het gebied van energie (zoals realisatie van een reststroomkoppeling) 

 
Hieronder worden deze drie onderwerpen afzonderlijk behandeld. Bij de eerste  twee punten  zijn de 
analysecriteria afstand (tot het projectgebied), dichtheid en omvang gehanteerd25. 
  
In de omgeving zijn enkele functies aanwezig die mogelijk reststromen kunnen uitwisselen met functies 
in het projectgebied: Twee bedrijventerreinen, een glastuinbouwgebied en diverse landbouwgebieden 
(zie ook figuur 3).  
 
Het grootste deel van het projectgebied grenst aan  landbouwgebieden, die een potentiële bron voor 
biomassa vormen. Vooral  in De Baronie, het reconstructiegebied ten zuiden van Breda,  liggen kansen 

                                                            
20 Duurzame Energie. Bron: www.rewin.nl, Regionale projecten (bezocht januari 2010) 
21 Strategische Agenda West‐Brabant 2008‐2011. De West‐Brabantse Vergadering, juni 2007 
22 Verklaring van Dussen. De West‐Brabantse Vergadering, oktober 2007 
23 Ruimtelijke visie West‐Brabant 2030, ontwerp visiedocument. De West‐Brabantse Vergadering, oktober 2009 
24 West‐Brabantse gemeenten samen voor duurzaamheid. Bron: www.west‐brabant.eu, Nieuws (bezocht maart 2010) 
25 Zie voor een toelichting 2.3. 
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voor  inzet  van  biomassa  (zie  ook  hieronder).  In  het  ontwikkelingsplan  voor  dit  gebied  wordt  ook 
expliciet ingezet op bevordering van duurzame energie26.  
 
Op  twee  plaatsen  grenst  een  interessant  bedrijventerrein  aan  het  projectgebied,  respectievelijk 
Tichelrijt bij Oosterhout en Meer bij Hazeldonk. Tichelrijt ligt ten zuiden van Dongen, Meer ligt in België, 
direct over de grens bij Hazeldonk.  
 
Bij Geertruidenberg grenst West‐Brabant Oost ook nog aan het glastuinbouwgebied Plukmadesepolder 
(zie  figuur  4).  Dit  gebied  heeft  al  een  reststroomkoppeling  met  het  projectgebied  via  het 
warmtenetwerk van de Amercentrale27. 
 

 
Figuur 4: Glastuinbouw in de Plukmadesepolder.28 

 
In  de  aangrenzende  gemeenten  Drimmelen,  Moerdijk  en  Dongen  spelen  een  aantal  ruimtelijke 
ontwikkelingen die kansen bieden voor koppeling van reststromen  (zie ook  figuur 3).  In de gemeente 
Drimmelen spelen twee nieuwbouwprojecten: Made‐Oost bij Made (circa 150 woningen) en Biesbosch 
Waterfront  bij  Drimmelen  (circa  320  recreatiewoningen).  Daarnaast  is  het  glastuinbouwgebied 
Plukmadesepolder volgens ZLTO Drimmelen toe aan uitbreiding. De land‐ en tuinbouworganisatie heeft 
daarom voorgesteld het gebied in noordelijke richting uit te breiden. De gemeente Drimmelen vindt het 
echter  (nog)  niet  nodig  om  een  nieuwe  locatie  voor  glastuinbouw  aan  te  wijzen29.  Bij  het  dorp 
Zevenbergen  in  de  gemeente Moerdijk  zijn  een  nieuwbouw‐  en  een  glastuinbouwlocatie  gepland: 
Bosselaar‐Zuid (circa 550 woningen) en de Spiepolder/Langeweg (circa 60 hectare). Ook in de gemeente 

                                                            
26 LEADER ontwikkelingsplan De Baronie. Plaatselijke Groep De Baronie, mei 2007 
27 De potentie van WARMTE in Noord‐Brabant. TNO, 2008 
28 Kassenzee, Made. Bron: www.panoramio.com (bezocht januari 2010) 
29 Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied. Gemeente Drimmelen, november 2009 
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Dongen zijn er plannen voor zowel nieuwbouw als glastuinbouw: Beljaart (circa 850 woningen) en het 
LOG (circa 60 hectare)30. 
 
In de omgeving  spelen drie  (duurzame) energieprojecten die  kansen bieden  voor  koppeling met het 
projectgebied:  Duurzame  verbindingen  Moerdijk,  energiescan  Dongen  en  Biomassa‐inventarisatie 
Baronie.  Het  eerste  project  vindt  plaats  op  het  haven‐  en  industrieterrein  Moerdijk.  Eén  van  de 
belangrijkste doelen van het project is het realiseren van reststroomkoppelingen tussen bedrijven. Het 
eerste resultaat hiervan is het warmtenet dat is aangelegd op de Appelweg31. Uiteindelijk moet op het 
terrein  een  ‘energieweb’  ontstaan,  met  een  ringleiding  waarop  ook  omliggende  gebieden  kunnen 
worden aangesloten. Bij het tweede energieproject worden in de gemeente Dongen de mogelijkheden 
voor uitwisseling van reststromen onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een energiescan, waarbij de 
focus  ligt op de bedrijventerreinen Tichelrijt en De Wildert. Op dit  laatste  terrein zijn er bijvoorbeeld 
mogelijkheden  voor benutting  van  restwarmte en CO2‐reststromen32. Het derde project  speelt  in de 
Baronie, het  gebied  ten  zuiden  van West‐Brabant Oost.  In dit  landelijke  gebied heeft de MARB  een 
biomassa‐inventarisatie  uitgevoerd.  Daaruit  kwam  naar  voren  dat  de  beschikbare  biomassa  in  de 
Baronie kansen biedt voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door mestvergisting of 
houtverbranding33. 

3.2.4 Leidinginfrastructuur  

Zowel  bestaande  als  geplande  leidinginfrastructuur  kan  mogelijkheden  bieden  voor 
reststroomkoppeling. In West‐Brabant Oost ligt één leidingnetwerk dat al wordt ingezet voor koppeling 
van reststromen, het Amernet (zie ook 3.1). Ook zijn er in het gebied twee leidingverbindingen gepland: 
de AmBra gasleiding en Zuid‐West 380 kV. Beide projecten kunnen eventueel worden gecombineerd 
met  (nieuwe)  infrastructuur voor de koppeling van  reststromen. Hieronder  zullen de  twee projecten 
worden toegelicht en zal ook het Amernet verder worden beschreven. Daarnaast wordt nog aandacht 
besteed aan de twee potentiële buisleidingstroken die door het projectgebied lopen. 
 
Het  Amernet  is  een  uitgebreid  buisleidingennetwerk  waarmee  restwarmte  vanuit  de  Amercentrale 
wordt  uitgekoppeld.  Dit  netwerk  kan mogelijk  ook  benut worden  voor  koppeling  en  transport  van 
andere  restwarmtestromen  in West‐Brabant Oost.  De  twee  hoofdleidingen  van  het  Amernet  lopen 
vanaf  de  Amercentrale  naar  Breda  en  Tilburg  (zie  figuur  3).  Deze  leidingen  takken  af  naar 
Geertruidenberg, Oosterhout  en  diverse  glastuinbouwgebieden. Via  fijnmazige  lokale  buisnetwerken 
wordt  de warmte  uiteindelijk  in  zes  plaatsen  geleverd  aan woningen  en/of  bedrijven  (zie  tabel  5). 
Energiebedrijf Essent is eigenaar en exploitant van het warmtenetwerk34. 
 
 
 

                                                            
30 Bronnen: Gemeente Drimmelen (www.drimmelen.nl), Biesbosch Waterfront (www.biesboschwaterfront.nl), gemeente Moerdijk 
(www.moerdijk.nl), gemeente Dongen (www.dongen.nl) (bezocht januari 2010) 
31 Energy Web/Ringleiding Moerdijk. Bron: www.duurzameverbindingenmoerdijk.nl, Projecten (bezocht april 2010) 
32 Energiescan De Wildert/Tichelrijt. Bron: www.dongen.nl, Nieuws (bezocht januari 2010) 
33 Bio‐energieprojecten in de regio Breda. SenterNovem, september 2006 
34 Warmtenetten in Nederland. CE Delft, oktober 2009  
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Plaats  Schaalgrootte  
(aantal bedrijven/ woningen) 

Breda  276 bedrijven/ 15397 woningen 
Geertruidenberg  13 bedrijven/ 595 woningen 
Made  44 bedrijven 
Oosterhout  11 bedrijven/ 855 woningen 
Tilburg  432 bedrijven/ 16732 woningen 
Waspik  19 bedrijven 

Tabel 5: Warmtelevering Amercentrale. 35 

 
De  AmBra  gasleiding  is  een  nog  aan  te  leggen  (ondergrondse)  gastransportleiding  tussen 
industrieterrein Moerdijk en Geertruidenberg. Bij Geertruidenberg zal deze  leiding worden gesplitst  in 
twee korte takken, één richting de Amercentrale en één richting de Dongecentrale. De hoofdleiding zal 
(grotendeels) het tracé van de bestaande hoogspanningsleidingen tussen Moerdijk en Geertruidenberg 
volgen (zie ook figuur 3)36. Het project is een initiatief van energiebedrijf Essent, dat met deze leiding de 
Amer‐ en Dongecentrale op hoogcalorisch gas (H‐gas) uit het ZeBra‐gasnetwerk wil aansluiten37.  
 
Zuid‐West 380 kV is een project dat als doel heeft om een nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding tussen 
(de energiecentrales bij) Borssele en de  landelijke 380 kV‐ring aan  te  leggen. Het  is de bedoeling dat 
deze  ontwikkeling  gebundeld wordt met  één  van  de  bestaande  hoogspannings‐leidingen  die  vanuit 
Borssele via  (onder andere) Moerdijk, Breda en Geertruidenberg  in de  richting van Tilburg  lopen. Op 
termijn moet de nieuwe verbinding één van deze bestaande verbindingen grotendeels vervangen. Er is 
nog geen definitieve  tracékeuze gemaakt, momenteel worden diverse alternatieven onderzocht. Wel 
kan  al  vastgesteld  worden  dat  de  nieuwe  leiding  door  West‐Brabant  Oost  zal  lopen  (alle  tracé‐
alternatieven  doorkruisen  het  gebied).  Zuid‐West  380  kV  is  een  samenwerking  tussen  het  Rijk  (de 
ministeries van EZ en VROM) en netbeheerder Tennet38. 
 
In  een  voorstudie  voor  de  (Rijks)Structuurvisie  Buisleidingen  zijn  in  het  projectgebied  ook  twee 
potentiële  buisleidingstroken  aangewezen  (zie  figuur  3).  Beide  stroken  bevinden  zich  rondom 
bestaande  leidingen en bieden ruimte voor extra buisleidingen. Deze extra  leidingen kunnen mogelijk 
worden ingezet voor het transport van reststromen zoals warmte en CO2. Eén potentiële leidingstrook 
doorkruist het projectgebied bij Hazeldonk, in deze strook is ruimte voor twee buisleidingen. De andere 
leidingstrook  volgt het  tracé  van de Rotterdam‐Rijn Pijpleiding  (RRP)  en biedt  ruimte  voor  zes  extra 
buisleidingen39. De RRP is een transportleiding voor olieproducten die ten noorden van Oosterhout het 
projectgebied doorkruist. Deze leiding loopt vanuit het Rotterdamse havengebied richting Venlo40. 

                                                            
35 Warmte in Noord‐Brabant (bewerkt). Bron: www.essent.nl/warmte, Warmtelocaties (bezocht januari 2010)  
36 Planologische onderbouwing Ambra gasleiding. Gemeente Geertruidenberg, 2008  
37 Ecologisch projectplan Ambra‐gasleiding. Essent Energie Productie, maart 2005 
38 Tracé‐alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Bron: www.zuid‐west380kv.nl (bezocht april 2010) 
39 Ruimtelijke Analyse Buisleidingstroken en ‐tracés. Nieuwland Geo‐Informatie, december 2008 
40 NV Rotterdam‐Rijn Pijpleiding Maatschappij. Bron: www.rrpweb.nl (bezocht januari 2010) 
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3.2.5 Bodemenergie 

De  bodem  van West‐Brabant  Oost  kan mogelijk  benut worden  voor  de winning  van  energie.  Deze 
bodemenergie kan bij restwarmtekoppeling als aanvullende bron dienen. Daarbij zijn twee vormen van 
bodemenergie te onderscheiden: Energieopslag (bijvoorbeeld warmte‐ en koudeopslag) en geothermie. 
De eerste vorm wordt tot ongeveer 250 meter diepte toegepast, de tweede vanaf een minimale diepte 
van  500 meter.  Voor  geothermie  lijken  de mogelijkheden  in West‐Brabant  Oost  beperkt,  want  er 
bevinden zich geen potentiële bronnen (aquifers) in het projectgebied41. 
 
Voor energieopslag  in de bodem  liggen er wel kansen  in West‐Brabant Oost. Uit een onderzoek dat  is 
uitgevoerd voor de hele provincie Noord‐Brabant blijkt dat de ondergrond in het projectgebied geschikt 
is voor energieopslag. Deze geschiktheid wordt echter ingeperkt door provinciale regelgeving, waarin is 
bepaald dat de bodem maar tot 80 meter diepte mag worden gebruikt voor energieopslag42. Hierdoor 
neemt het potentieel voor bodemenergie  in West‐Brabant Oost af, maar er blijven kansen aanwezig 
voor  energieopslag  in  de  bodem.  Alleen  in  grondwaterbeschermings‐gebieden  is  een 
bodemenergiesysteem  helemaal  niet  toegestaan.  Zowel  Dorst  als  het  zuidwesten  van  de  stad 
Oosterhout  liggen  in  een  dergelijk  gebied43.  In  verhouding  tot  de  rest  van  het  projectgebied  is  de 
gemeente Oosterhout dus aanzienlijk minder kansrijk voor bodemenergie.      

3.2.6 Infrastructuurontwikkelingen 

In het projectgebied zijn twee grootschalige  infrastructuurontwikkelingen gepland (zie figuur 3). Beide 
projecten beogen de capaciteitsuitbreiding van een bestaande wegverbinding, respectievelijk de A27 en 
de  N629.  Mogelijk  ontstaan  hierbij  kansen  voor  het  aanleggen  van  leidinginfrastructuur  voor  de 
koppeling van reststromen. 
 
In 2007  is voor de  snelweg A27 het planproces voor  capaciteitsuitbreiding gestart. Dit moet  in 2013 
leiden  tot  een wegverbreding  tussen  de  knooppunten  Lunetten  en  Hooipolder.  Hooipolder  ligt  ten 
zuidoosten  van Raamsdonksveer, de wegverbreding  is dus gedeeltelijk  in het projectgebied gepland. 
Daarnaast zijn er plannen om parallel aan de A27 een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht aan te 
leggen. Bij de uitbreiding van de A27 wordt hier rekening mee gehouden, maar de eventuele realisatie 
van deze spoorlijn is pas na 2020 een serieuze optie44. 
 
Voor de capaciteitsuitbreiding van de N629  tussen Oosterhout en Dongen heeft de provincie Noord‐
Brabant een Milieueffectrapportage uitgevoerd. Daarin heeft de provincie na een vergelijking van vier 
opties voor het alternatief Parallel Noord gekozen. Bij deze optie wordt de bestaande weg gedeeltelijk 
opgeknapt  en  hergebruikt  en  wordt  parallel  hieraan  een  nieuwe  wegverbinding  aangelegd45.  De 
gemeenten Dongen en Oosterhout geven echter de voorkeur aan het alternatief Bundeling Zuid. Hierbij 
krijgt de nieuwe parallelle wegverbinding een afsplitsing, die via een brug over het Wilhelminakanaal 

                                                            
41 Geothermal Energy. A. Lokhorst & Th. E. Wong, 2007 
42 Bodemenergie: Dé potentiële duurzame energiebron van Noord‐Brabant. IF Technology, 2008 
43 Provinciale milieuverordening Noord‐Brabant 2010. Bron: brabant.regelingenbank.eu, Milieubeheer (bezocht april 2010)  
44 Spoorboekje A27. Commissie Spoor A27, november 2009  
45 Planstudie/MER N629 Dongen‐Oosterhout. Oranjewoud, april 2008 
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ook  in de richting van Dongen  loopt46. Het  is dus nog niet duidelijk welk alternatief het gaat worden, 
maar er  kan wel worden  vastgesteld dat de nieuwe N629  grotendeels  in het projectgebied  komt  te 
liggen. 

3.3 Analyse gemeenten 

In dit tweede deel van de gebiedsanalyse worden de vier gemeenten  in het projectgebied afzonderlijk 
behandeld.  Daarbij  worden  voor  elke  gemeente  vijf  vragen  beantwoord,  verdeeld  over  twee 
categorieën: 
 

‐ Globale analyse bedrijventerreinen 
1. Wat  zijn  de  belangrijkste  bedrijventerreinen  (op  welke  terreinen  bevinden  zich 

industriële en/of logistieke bedrijven)?  
‐ Ruimtelijke analyse 

2. Welke  ontwikkelingen  vinden  er  plaats met  een mogelijke  energievraag    (op welke 
locaties zijn nieuwe functies zoals woningen, voorzieningen of bedrijven gepland)? 

3. Zijn  er  functies  aanwezig  of  gepland  die  energie  en/of  reststromen  produceren 
(bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie of biomassacentrale)? 

4. Zijn er voorzieningen en functies die, al dan niet seizoensafhankelijk, een grote warmte‐ 
of koudevraag hebben (zoals ziekenhuizen en glastuinbouw)? 

5. Zijn er leidingnetwerken die interessant zijn met het oog op koppeling van reststromen 
(bijvoorbeeld een warmtenet)? 

 
Hierna zullen de bovenstaande vragen per gemeente worden beantwoord. Naast het potentiële aanbod 
en/of de mogelijke  inzet van reststromen, dienen de analysecriteria afstand, dichtheid en omvang als 
uitgangspunt  bij  de  uitwerking  van  deze  vragen47.  De  belangrijkste  resultaten  worden  voor  iedere 
gemeente samengebracht in een kaartbeeld.  
 
Om de beantwoording overzichtelijk  te houden zullen vraag 1 en 2  in  tabelvorm worden uitgewerkt. 
Voor  de  uitkomsten  van  deze  twee  vragen  is  omvang  als  belangrijkste  criterium  gebruikt.  Voor 
bedrijventerreinen  is een oppervlakte van 10 hectare als ondergrens gehanteerd, voor ontwikkelingen 
een minimumaantal van 50 woningen. Deze grenzen dienen vooral om de bruikbaarheid en relevantie 
van de uitkomsten te vergroten. 

                                                            
46 Gemeenten leggen zuidelijke variant voor aan provincie. Bron: www.dongen.nl, Nieuws (bezocht januari 2010) 
47 Zie voor een toelichting 2.3 
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3.3.1 Breda 

Breda heeft ruim 170.000 inwoners en is daarmee veruit de grootste gemeente in het projectgebied. De 
gemeente omvat naast de stad Breda vijf dorpen: Prinsenbeek, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Effen. 
 

 
Figuur 5: Belangrijkste lokale kansen voor de benutting van reststromen in Breda. 48 

 
Bedrijventerreinen 
Bedrijventerrein 
(referentie  
kaart 3) 

Belangrijkste 
economische 
functie(s) 

Schaalgrootte  (netto 
oppervlakte,  aantal 
bedrijven/ werknemers) 

Ontwikkeling(en)/  
Plannen 

Uitbreidings‐ 
mogelijkheid  

Belcrum (1)  Industrie  en 
logistiek 

25 hectare, 62 bedrijven 
/ 780 werknemers 

Transformatie  van  Belcrum  tot 
woonwerkgebied (Via Breda) 

Niet voorzien 

De Krogten (2) 
 

Industrie   160 hectare, 178 bedrijven 
/ 5100 werknemers 

Herstructurering  van  De 
Krogten  

Emer/ 
Hintelaken (3) 

Industrie  en 
logistiek 

148 hectare, 324 bedrijven 
/ 7350 werknemers 

Herstructurering 
Transformatie  van  voormalige 
CSM‐terrein  tot  woonwerk‐ 
gebied (Via Breda) 

Na  herstructurering 
zal  circa  30  hectare 
netto  vrijkomen  op 
de  Krogten  en  Emer 
samen 

Hazeldonk (4)  Logistiek  73 hectare, 79 bedrijven 
/ 1130 werknemers 

Herstructurering (revitalisering)  Na  herstructurering 
zal  circa  7  hectare 
netto vrijkomen 

Hero‐terrein (5)  Industrie  1 bedrijf  
/ 200 werknemers 

Transformatie  van  gedeelte 
terrein  tot  woongebied 
(Heldenpark) 

Niet voorzien 

                                                            
48 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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Hoogeind (6)  Logistiek  en 
dienstverlening 

78 hectare, 214 bedrijven 
/ 3980 werknemers 

Niet voorzien  Hoogeind  III  (ten 
zuiden van terrein) 

IABC/Heilaar‐
Zuid (7) 

Logistiek  en 
detailhandel 

36 hectare, 70 bedrijven 
/ 2010 werknemers 

Transformatie  van  voormalige 
Greenery‐terrein  tot 
bedrijventerrein (Beneluxpark) 

Beneluxpark  (ten 
noorden van terrein) 

Muizenberg (8)  Industrie  en 
logistiek  

13 hectare, 44 bedrijven 
/ 930 werknemers 

Niet voorzien  Niet voorzien 

Tabel 6: Bedrijventerreinen in Breda. 49 
 
 
Ontwikkelingen 
Locatie  
(referentie kaart 3) 

Ontwikkeling(en)/ Plannen  Schaalgrootte (circa) 

Amphia Molengracht (A)  Samenvoeging ziekenhuizen op één locatie    1100 bedden 
Bavelse Berg (B)  Vrijetijdscomplex met o.a. skihal  

(voorlopig afgeblazen) 
65 hectare (oppervlakte plangebied) 

Bavel‐Zuid (C)  Woongebied en bedrijventerrein  
(voorlopig uitgesteld) 

1000 woningen (maximaal) en  
53 hectare netto 

Beneluxpark (D)  Bedrijventerrein  17 hectare netto 
Bouverijen (E)   Woongebied (energievoorziening: BMCB)  650 woningen 
Claudius Prinsenlaan (F)  Woonwerkgebied,  onderwijs‐  en 

zorgvoorzieningen 
zoekgebied  (programmering staat nog 
niet vast) 

De IJpelaar (G)  Woon‐zorgcomplex  210 woningen 
Digit Parc (H)  Kantoorgebied (energievoorziening: KWO)  3,3 hectare netto 
Doornbos (I1), Driesprong (I2), 
Heuvel (I3) en Hoge Vucht (I4) 

Herstructurering  van  de  vier  wijken 
(energievoorziening: BMCB) 

1300 woningen (nieuwbouw) 

Easy Street (J)  Woongebied  360 woningen 
Heldenpark (K)  Woongebied  350 woningen 
Hoogeind III (L)  Bedrijventerrein  6 hectare netto 
Landgoed De Klokkenberg (M)  Woon‐zorgcomplex  400 woningen 
Lunet (N)  Woongebied  150 woningen 
Molenkwartier (O)  Woongebied  220 woningen 
Prinsenbeek (P)  Glastuinbouw (nog onzeker)  8 hectare netto 
Rithmeesterpark/ De Wig (Q)  Kantoorgebied  12 hectare netto 
Stadionkwartier (R)  Kantoorgebied, detailhandel en  

uitbreiding stadion 
43.000  m2  bruto  vloeroppervlak  en 
5000 plaatsen 

Via Breda: deelgebieden Zoete 
Inval,  Markoevers  en  Haven‐ 
kwartier (S1) en Liniepark (S2) 

Woonwerkgebied  (in  twee  andere 
deelgebieden wordt al gebouwd) 

4000 woningen  en  280.000 m2  bruto 
vloeroppervlak  voor  bedrijvigheid  en 
voorzieningen 

Werkdonken (T)  Bedrijventerrein (energievoorziening: BMCB)  3 hectare netto 
Woonakker (U)  Woongebied (energievoorziening: BMCB)  510 woningen 

Tabel 7: Ontwikkelingen in Breda.50 
 
 
 

                                                            
49 Bronnen: Structuurvisie Bedrijventerreinen Breda 2020 (gemeente Breda, www.breda.nl), Bedrijventerreinen West‐Brabant 
(www.bedrijventerreinenwestbrabant.nl), NV REWIN West‐Brabant (www.rewin.nl), woningcorporatie WSG (www.wsgnl.com) (bezocht 
januari 2010)   
50 Bronnen: Structuurvisies Breda 2020 en Bedrijventerreinen Breda 2020 (gemeente Breda, www.breda.nl), Woningcorporaties Laurentius 
(www.laurentiuswonen.com) en AlleeWonen (www.alleewonen.nl), HEJA Projectontwikkeling (www.heja.com), Tuinbouw Ontwikkelings 
Maatschappij (www.tombrabant.nl), Amphia Ziekenhuis (www.amphia.nl) (bezocht januari 2010) 
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Functies 
In  Breda  zijn  twee  energieproducerende  functies  gepland:  Een  slibvergister  bij  de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer en een biomassacentrale bij Teteringen. Het eerste project 
valt onder de    verantwoordelijkheid  van Waterschap Brabantse Delta, het  tweede onder die  van de 
gemeente Breda. Hieronder zullen deze twee energieprojecten toegelicht worden.  
 
Door  de  rioolwaterzuivering  Nieuwveer  (RWZN,  zie  figuur  5)  wordt  jaarlijks  circa  30 miljoen  kuub 
afvalwater  gezuiverd51. Het  is  de  bedoeling  dat  in  2011  bij  deze RWZI  een  slibverwerkingsinstallatie 
gebouwd wordt. Met deze  installatie kan elektriciteit opgewekt worden voor de  rioolwaterzuivering. 
Daarnaast zal de installatie biogas gaan produceren, maar deze reststroom kan niet op Nieuwveer zelf 
worden  ingezet52.  Er  wordt  onderzocht  of  de  geplande    biomassacentrale  bij  Teteringen  (zie  ook 
hieronder) gedeeltelijk  kan worden gestookt op dit biogas.  In dat geval moet  tussen de RWZI en de 
biomassacentrale wel een (bio)gasleiding worden aangelegd. 
 
De realisatie van de Biomassacentrale Breda (BMCB, zie figuur 5) is gepland voor 2011. De locatie wordt 
waarschijnlijk het nieuwe bedrijventerrein Werkdonken (zie tabel 7). De centrale zal worden gestookt 
op  lokaal  snoeihout  (en  mogelijk  biogas;  zie  hierboven)  en  gaat  zowel  warmte  als  elektriciteit 
produceren.  In eerste  instantie werd voorzien dat de biomassacentrale de 1160 nieuwbouwwoningen 
in Bouverijen en Woonakker warmte zou leveren, maar warmtelevering aan veel meer woningen (circa 
6000)  lijkt  mogelijk.  Bij  het  project  zijn  naast  de  gemeente  enkele  woningbouwcorporaties  en 
energiebedrijf Essent betrokken53.    
 
Warmte‐/Koudevragers 
Op vier locaties in Breda zijn voorzieningen gevestigd die een grote warmte‐ en/of koudevraag hebben. 
Het betreft de volgende voorzieningen (tussen haakjes de vermelding op figuur 5): 
 

‐ Kunstijsbaan  Breda,  Racketcentrum  Breda  en  het  overdekte  zwembad  De  Wisselaar,  allen 
gelegen op SportBoulevard Wisselaar (SBW) 

‐ Het overdekte zwembad Sonsbeeck (ZBS) 
‐ Ziekenhuis Amphia Langendijk, een ziekenhuislocatie met 500 bedden (ZHAL). Deze  locatie gaat 

verplaatst worden naar (en samengevoegd met) de locatie Molengracht. 
‐ Ziekenhuis Amphia Molengracht, een ziekenhuislocatie met 610 bedden (ZHAM) 

 
De  eerste  twee  voorzieningen  zijn  in  handen  van  Optisport  Breda,  de  laatste  twee  horen  bij  het 
Amphia‐concern54.  
 
Daarnaast  zijn  er  vier  grote  onderwijsinstellingen  die  op meerdere  locaties  in  Breda  gevestigd  zijn: 
Avans Hogeschool, NHTV  internationaal hoger onderwijs Breda, de Koninklijke Militaire Academie en 

                                                            
51 Detailinformatie RWZI Nieuwveer. Bron: www.brabantsedelta.nl, Het waterschap (bezocht februari 2010) 
52 Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009‐2012. Gemeente Breda, mei 2009 
53 Biomassa‐ warmte voor 6000 woningen. In: BN/De Stem, 22 januari 2010 
54 Bronnen: Optisport Breda (www.optisport.nl), Amphia Ziekenhuis (www.amphia.nl) (bezocht februari 2010) 
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ROC West‐Brabant55 . Deze voorzieningen hebben ook een warmte‐ en/of koudevraag, die is echter niet 
zo  groot  als  bij  bijvoorbeeld  een  ziekenhuis  (de  onderwijslocaties  zijn  daarom  niet  in  figuur  5 
opgenomen).  
 
Naast  de  bovengenoemde  voorzieningen  zijn  in  Breda  relatief  veel  glastuinbouwbedrijven  gevestigd 
(circa 60 bedrijven, met een totale oppervlakte van ruim 90 hectare56). Het grootste gedeelte hiervan 
bevindt  zich  in het westelijk deel van de gemeente,  rondom het dorp Prinsenbeek. De glastuinbouw 
wordt  gekenmerkt  door  de  verspreide  ligging  van  bedrijven,  er  is  niet  echt  sprake  van  een 
samenhangend  cluster. Het  totale areaal glastuinbouw bij Prinsenbeek vertegenwoordigd echter wel 
een aanzienlijke warmtevraag. 
 
Leidingnetwerken 
In Breda  ligt een  fijnmazig netwerk van warmteleidingen, dat wordt gevoed met  restwarmte van de 
Amercentrale  bij  Geertruidenberg  (zie  ook  3.2.4).  Circa  15.000  woningen  en  250  bedrijven  in  het 
noorden  en  oosten  van  Breda  zijn  op  dit  stadsverwarmingnet  aangesloten. De  verbindende  schakel 
tussen  deze  stadsverwarming  en  de  hoofdleiding  van  het  Amernet  is  het  pompstation  op 
bedrijventerrein De Krogten (PSAB, zie figuur 5)57.  
 
De  gemeente  Breda  onderzoekt  momenteel  of  het  mogelijk  is  om  de  stadsverwarming  te 
verduurzamen.  Een  van  de  opties  die  daarvoor  genoemd  wordt  is  het  aankoppelen  van  lokale 
restwarmtestromen, bijvoorbeeld van bedrijven58. Deze vorm van reststroomkoppeling lijkt vooral een 
interessante mogelijkheid  voor bedrijven op De Krogten en op Emer‐Hintelaken. De  restwarmte  van 
bedrijven kan daar mogelijk direct naar het nabijgelegen pompstation  ingekoppeld worden. Met deze 
zogenaamde  ‘bijstook’  kan  de  Bredase  stadsverwarming  niet  alleen  worden  verduurzaamd,  maar 
mogelijk ook worden uitgebreid. 

                                                            
55 Bronnen: Avans Hogeschool (www.avans.nl), NHTV Breda (www.nhtv.nl), Koninklijke Militaire Academie (www.nlda.nl) ROC West‐Brabant 
(www.rocwb.nl) (bezocht februari 2010) 
56 Landbouw, gewassen, dieren, grondgebruik, naar gemeente 2009. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht maart 2010) 
57 Hoofdleidingen Amernet: Zie kaart 2 
58 Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009‐2012. Gemeente Breda, mei 2009 
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3.3.2 Oosterhout 

De gemeente Oosterhout heeft ongeveer 54.000 inwoners. Het grootste gedeelte hiervan woont in de 
stad Oosterhout. Daarnaast zijn er drie (kleine) dorpskernen: Den Hout, Oosteind en Dorst.  
 

 
Figuur 6: Belangrijkste lokale kansen voor de benutting van reststromen in Oosterhout.59 

 
Bedrijventerreinen 
Bedrijventerrein 
(referentie  
Kaart 4) 

Belangrijkste 
economische 
functie(s) 

Schaal  (netto  oppervlakte, 
aantal  bedrijven/ 
werknemers) 

Ontwikkeling(en)/  
Plannen 

Uitbreidings‐ 
mogelijkheid  

Hoevestein/ 
Oosterheide (1) 
 

Industrie, 
dienstverlening 
en detailhandel 

15 hectare, 92 bedrijven 
/ 2210 werknemers  

Niet voorzien  Beneluxweg  (ten 
zuiden van terrein)  

Statendam 
(Noord  en  Zuid) 
(2) 

Industrie  92 hectare, 88 bedrijven 
/ 1820 werknemers 

Revitalisering 
Transformatie  van  gedeelte 
Zuid tot woongebied 

Door  verhuizing 
Martens  zal  ruimte 
vrijkomen op Noord   

Vijf  Eiken/ 
Everdenberg (3) 

Industrie  142 hectare, 131 bedrijven 
/ 3910 werknemers 

Transformatie  van  voormalige 
terrein  steenfabriek  op  Vijf 
Eiken tot bedrijventerrein 

Everdenberg‐Oost 
(ten  noordoosten 
van terrein) 

Weststad  (Fase 
1,2 en 3) (4) 

Industrie  en 
logistiek 

283 hectare, 128 bedrijven 
/ 3330 werknemers 

Bouw  gipskartonfabriek  op 
Fase 3 

Nog  circa 13 hectare 
netto vrij op Fase 3 

Tabel 8: Bedrijventerreinen in Oosterhout.60 

                                                            
59 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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Ontwikkelingen 

Locatie 
(referentie kaart 4) 

Ontwikkeling(en)/ Plannen  Schaalgrootte (circa) 

Beneluxweg (A)  Bedrijventerrein  6 hectare netto 
De Contreie (B)  Woongebied  800 woningen 
Dorst‐Oost (C)  Woongebied  225 woningen 
Dorst‐West (D)  Woongebied  125 woningen 
Everdenberg‐Oost (E)  Bedrijventerrein  40 hectare netto 
Locatie Intergas/ Paterserf (F)  Woongebied  190 woningen 
Locatie Nazarethkerk (G)  Woon‐zorgcomplex  70 woningen 
Oosterhout‐Oost (H)  Woongebied en bedrijventerrein   zoekgebied voor 1000 woningen en  

60 hectare bedrijven 
PDM‐terrein (I)  Woongebied  240 woningen 
Slotjes‐Midden (J)  Herstructurering van de wijk  

(er wordt al gebouwd) 
960 woningen (nieuwbouw) 

Zwaaikom (K)  Woongebied  1000 woningen 

Tabel 9: Ontwikkelingen in Oosterhout.61 
 
Functies 
Er  is  één  grootschalige  energieproducerende  functie  in Oosterhout  , Windpark Weststad  (WPW,  zie 
figuur 6). Dit park  is  in 2009 gerealiseerd op  fase 3 van bedrijventerrein Weststad. Verdeeld over de 
terreinen van drie bedrijven staan hier zes windmolens met een gezamenlijk vermogen van 15 MW62.  
Daarnaast  ligt  ten noorden van Oosterhout de  rioolwaterzuivering Dongemond  (RWZD,  zie  figuur 6). 
Deze RWZI zuivert per jaar ongeveer 11 miljoen kuub afvalwater. Op dit moment wordt onderzocht of 
Dongemond  kan  worden  omgebouwd  tot  een  zogenaamde  ‘Energiefabriek’.  Dit  is  een 
rioolwaterzuivering waar het afvalwater niet alleen gezuiverd wordt, maar ook wordt gebruikt voor de 
productie van energie63 (zoals dat ook bij de RWZI Nieuwveer in Breda gaat gebeuren). 
 
Warmte‐/Koudevragers 
In  Oosterhout  zijn  drie  voorzieningen  gevestigd met  een  aanzienlijke  vraag  naar warmte  of  koude 
(tussen haakjes de vermelding op figuur 6): 
 

1. De overdekte zwemvoorziening Arkendonk (ZVA) 
2. Het overdekte zwembad De Blikken (ZBDB) 
3. Ziekenhuis Amphia Pasteurlaan, een ziekenhuislocatie met 250 bedden (ZHAP) 

 
Het ziekenhuis maakt, net als de Bredase ziekenhuizen, onderdeel uit van het Amphia‐concern. De twee 
zwemvoorzieningen worden beheerd door  sportbedrijf Oosterhout, een onderdeel van de gemeente 
Oosterhout64. De Blikken wordt waarschijnlijk op korte termijn gesloten, want de gemeente is van plan 

                                                                                                                                                                                              
60 Bronnen: Structuurplan Oosterhout Oost (gemeente Oosterhout, www.oosterhout.nl) Bedrijventerreinen West‐Brabant 
(www.bedrijventerreinenwestbrabant.nl), NV REWIN West‐Brabant (www.rewin.nl), Bedrijvenvereniging Weststad (www.weststad‐
oosterhout.nl), Dukflor Projectontwikkeling (www.dukflor.nl) (bezocht januari 2010) 
61 Bronnen: Structuurplan Oosterhout Oost (gemeente Oosterhout, www.oosterhout.nl), Woningcorporaties WSG (www.wsgnl.com) en 
Thuisvester (www.thuisvester.nl) (bezocht januari 2010)  
62 Bronnen: Bedrijventerrein Weststad (www.weststad‐oosterhout.nl), BN/De Stem (www.bndestem.nl) (bezocht februari 2010)     
63 Bronnen: Waterschap Brabantse Delta (www.brabantsedelta.nl), Energiefabriek (www.energiefabriek.com) (bezocht februari 2010) 
64 Bronnen: Amphia Ziekenhuis (www.amphia.nl), Sportbedrijf Oosterhout (www.sportbedrijfoosterhout.nl) (bezocht februari 2010)   
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om  alle  zwembadvoorzieningen  op  één  locatie  te  gaan  samenbrengen.  In  dat  geval  zou  een  locatie 
kunnen worden gezocht waar kansen liggen voor koppeling van reststromen. 
 
Leidingnetwerken 
Ook de gemeente Oosterhout is aangesloten op het Amernet. In Oosterhout‐Noord (bij Statendam) zijn 
ongeveer 10 bedrijven en 850 woningen op  stadsverwarming aangesloten. Op  Statendam‐Noord  ligt 
een verdeelstation dat het lokale netwerk aan de hoofdleiding van het Amernet koppelt. 
   
Het  is  mogelijk  dat  de  stadsverwarming  in  Oosterhout  uitgebreid  wordt,  want  voor  de 
woningbouwlocaties  De  Contreie  en  Zwaaikom  is  het  een  optie  om  een warmtenet  aan  te  leggen. 
Aansluiting op het Amernet is dan kansrijk, omdat een van de hoofdleidingen ‘betrekkelijk dicht’ langs 
De Contreie loopt (de leiding naar Breda). Of deze reststroomkoppeling ook daadwerkelijk te realiseren 
is, moet nog verder worden onderzocht65.      

3.3.3 Etten‐Leur 

Etten‐Leur is een middelgrote gemeente met ongeveer 41.500 inwoners. De kern Etten‐Leur is ontstaan 
doordat de lintdorpen Etten en Leur in de loop van de vorige eeuw aan elkaar gegroeid zijn.  
 

 
Figuur 7: Belangrijkste lokale kansen voor de benutting van reststromen in Etten‐Leur.66 

 
                                                            
65 Energievisie Vrachelen 4 en 5. G3 Advies, maart 2008 
66 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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Bedrijventerreinen 
Bedrijventerrein 
(referentie  
kaart 5) 

Belangrijkste 
economische 
functie(s) 

Schaal  (netto  oppervlakte, 
aantal  bedrijven/ 
werknemers) 

Ontwikkeling(en)/  
Plannen 

Uitbreidings‐ 
mogelijkheid  

Attelaken (1)  Industrie  en 
logistiek 

13 hectare, 42 bedrijven 
/ 370 werknemers 

Niet voorzien  Nog  circa  2  hectare 
netto vrij 

Vosdonk  (Noord, 
Zuid en West) (2) 

Industrie  en 
logistiek 

272 hectare, 357 bedrijven 
/ 9050 werknemers 

Herstructurering 
Bodemsanering  van  circa  40 
hectare op Noord  

Middendonk‐Oost  of 
Hoge Haansberg  
(ten  noordwesten  of 
noordoosten  van 
terrein) 

Zwartenberg (3)  Industrie  16 hectare, 4 bedrijven 
/ 290 werknemers 

Niet voorzien  Na bodemsanering  is 
ruimte vrijgekomen 

Tabel 10: Bedrijventerreinen in Etten‐Leur.67 
 
Ontwikkelingen 
Locatie 
(referentie kaart 5) 

Ontwikkeling(en)/ Plannen  Schaalgrootte (circa) 

De  Banakker  (bij  verplaatsing 
zwembad en ijsbaan) (A) 

Voorzieningen  cultureel centrum 

De Streek (B)  Woongebied  370 woningen 
Etten‐Leur Noordwest (C)  Glastuinbouw (cluster 4 en 5)  zoekgebied voor maximaal 47 hectare 
Etten‐Leur Oost (D)  Glastuinbouw (cluster 3)  zoekgebied voor maximaal 34 hectare 
Etten‐Leur Zuid (E)  Glastuinbouw (cluster 1 en 2)  zoekgebied  voor  maximaal  101 

hectare 
Haansberg‐Oost (F)  Woongebied  90 woningen 
Hoge Haansberg (G)  Woongebied en bedrijventerrein  zoekgebied voor 1700 woningen en  

10 hectare bedrijven 
Middendonk‐Oost (H)  Bedrijventerrein  zoekgebied voor 12 hectare 
Omgeving  Bankenstraat  (I1), 
A58‐Sprundelsebaan‐Bredase 
baan  (I2)  en  A58‐Hilsebaan‐
Hoge Vaartkant (I3) 

Bedrijventerrein  zoekgebieden voor 90 hectare 

Schoenmakershoek‐Oost (J)  Woongebied  530 woningen 
Trivium (K)  Kantoorgebied en voorzieningen  sporthal  

Tabel 11: Ontwikkelingen in Etten‐Leur.68 
 
Functies 
De grootste hoeveelheid duurzame energie wordt in Etten‐Leur door windmolens geproduceerd. Deze 
windenergie wordt opgewekt  ten zuidwesten van bedrijventerrein Zwartenberg op de  locatie Groene 
Dijk  (WPGD,  zie  figuur  7).  Hier  staan  vijf windmolens met  een  totaal  vermogen  van  6,5 MW69.  De 
gemeente Etten‐Leur heeft ingestemd met particuliere initiatieven om dit vermogen met 30 MW uit te 
breiden. Hiervoor zijn twee  locaties aangewezen: De Krijtenburgse en de Zwartenbergse Polder. Deze 
locaties liggen respectievelijk ten oosten en ten westen van de Groene Dijk70.     
 

                                                            
67 Bronnen: Projectenbundel structuurvisie plus en Sociaal‐economisch Beleidsplan 2009  (gemeente Etten‐Leur, www.etten‐leur.nl), 
Bedrijventerreinen West‐Brabant (www.bedrijventerreinenwestbrabant.nl), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (www.bom.nl) (bezocht 
januari 2010) 
68 Bronnen: Projectenbundel structuurvisie plus, Ruimtelijke verkenning bedrijventerrein Etten‐Leur en Gebiedsvisie Herstructurering 
Glastuinbouw Etten‐Leur (gemeente Etten‐Leur, www.etten‐leur.nl) (bezocht januari 2010) 
69 Duurzame Energiemonitor Etten‐Leur. MARB/Etten‐Leur, 2009 
70 Kadernotitie windenergie. Gemeente Etten‐Leur, juli 2005 



 

20 december 2010  Benutting reststromen West‐Brabant Oost   37/95 

Warmte‐/Koudevragers 
In  Etten‐Leur  is  één  voorziening  aanwezig  met  een  relatief  grote  energievraag,  sportcentrum  De 
Banakker (SCDB, zie figuur 7). Dit sportcentrum wordt geëxploiteerd door de gemeente Etten‐Leur en 
omvat  een  overdekt  zwembad  en  een  kunstijsbaan,  die  alleen  in  de winter  open  is.  Een mogelijke 
verplaatsing van deze functies wordt onderzocht. De toekomst van De Banakker is daarom nog onzeker, 
maar misschien ligt er een kans voor koppeling van warmte en koude tussen zwembad en ijsbaan (zeker 
bij verplaatsing). 
 
Daarnaast zijn er in het buitengebied van Etten‐Leur ongeveer 35 glastuinbouwbedrijven gevestigd, die 
gezamenlijk een oppervlakte van ruim 70 hectare beslaan71. Het grootste deel van deze bedrijven ligt in 
één van de vijf clusters die in het glastuinbouwbeleid van de gemeente Etten‐Leur zijn onderscheiden72 
(zie figuur 7 en tabel 11). Binnen deze clusters is er ruimte voor ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw, 
waarbij het huidige areaal waarschijnlijk verdubbeld zal worden.  In dat geval zullen concentraties van 
glastuinbouw met een aanzienlijke warmtevraag ontstaan. 
 
Leidingnetwerken 
Op bedrijventerrein Vosdonk  ligt een  industriewaterkoppeling  tussen  twee bedrijven. Deze koppeling 
bestaat uit een waterleiding waardoor gebruikt koelwater van Alumet naar  Isover wordt gepompt. Bij 
Isover  wordt  dit  water  hergebruikt  als  proceswater.  De  industriewaterleiding  is  eigendom  van 
HydroBusiness, een onderdeel van Brabant Water. Per jaar levert Alumet via de leiding een reststroom 
van  ongeveer  80.000  kuub  water  door73.  Als  er  op  Vosdonk meer  vragers  of  aanbieders  van  een 
dergelijke reststroom zijn, kunnen zij mogelijk aankoppelen op de bestaande industriewaterleiding. 

                                                            
71 Landbouw, gewassen, dieren, grondgebruik, naar gemeente 2009. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht maart 2010) 
72 Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten‐Leur. Vereniging Glastuinbouw Etten‐Leur/gemeente Etten‐Leur, november 2008 
73 Cascadelevering op bedrijventerrein Vosdonk (flyer). Bron: www.hydrobusiness.nl, Referenties (bezocht januari 2010) 
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3.3.4 Geertruidenberg 

Geertruidenberg is met ruim 20.000 inwoners de kleinste gemeente in het projectgebied. De gemeente 
bestaat uit drie kernen: De oude vestingstad Geertruidenberg, de kern Raamsdonksveer en het dorp 
Raamsdonk.  
 

 
Figuur 8: Belangrijkste lokale kansen voor de benutting van reststromen in Geertruidenberg.74 

 
 
Bedrijventerreinen 
Bedrijventerrein 
(referentie  
kaart 6) 

Belangrijkste 
economische 
functie(s) 

Schaal  (netto  oppervlakte, 
aantal  bedrijven/ 
werknemers) 

Ontwikkeling(en)/  
Plannen 

Uitbreidings‐ 
mogelijkheid  

Dombosch  
(I en II) (1) 

Industrie  en 
logistiek 

164 hectare, 242 bedrijven 
/ 5240 werknemers 

Herstructurering  Niet voorzien 

Donge‐oever/ 
Amerkant (2) 

Nuts  95 hectare, 13 bedrijven 
/ 600 werknemers 

Uitbreiding  Amercentrale 
(voorlopig uitgesteld)  

Niet voorzien 

Gasthuiswaard 
(3) 

Industrie  en 
Nuts 

30 hectare, 16 bedrijven 
/ 650 werknemers 

Transformatie  terrein  Donge‐
centrale  (maar  doorstart 
centrale is ook nog optie) 

De  Brand/Heulweg 
(ten  noordwesten 
van terrein) 

Tabel 12: Bedrijventerreinen in Geertruidenberg.75 
 
 
 
 
 

                                                            
74 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
75 Bronnen: Beleidsnota Economische Zaken (Gemeente Geertruidenberg, www.geertruidenberg.nl), Bedrijventerreinen West‐Brabant 
(www.bedrijventerreinenwestbrabant.nl), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (www.bom.nl), Verenigde Ondernemers Geertruidenberg 
(www.vogweb.nl) (bezocht januari 2010) 
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Ontwikkelingen 
Locatie 
(referentie kaart 6) 

Ontwikkeling(en)/ Plannen  Schaalgrootte (circa) 

De Brand/Heulweg (A)  Bedrijventerrein  zoekgebied 
De Riethorst (B)  Woon‐zorgcomplex en detailhandel  120 woningen en supermarkt 
Het Hoge Veer (C)  Woon‐zorgcomplex  160 woningen 
Jeroen Boschstraat/ De Haven 
(D) 

Woongebied en voorzieningen  40  woningen,  dorpshuis  en 
sportschool  

Koninginnebastion (E)  Woongebied  100 woningen 

Tabel 13: Ontwikkelingen in Geertruidenberg.76 
 
Functies 
In Geertruidenberg zijn twee energiecentrales gevestigd: De Donge‐ en de Amercentrale (DC en AC, zie 
figuur 8). Energiebedrijf Essent  is eigenaar en beheerder van beide centrales. De Dongecentrale heeft 
een vermogen van 121 MW en wordt gestookt op gas. De Amercentrale heeft een elektrisch vermogen 
van  1245  MW  en  wordt  gestookt  op  kolen  en  biomassa.  Daarnaast  heeft  deze  centrale  een 
warmteproducerend  vermogen  van  600  MW.  Via  het  Amernet  wordt  de  geproduceerde  warmte 
uitgekoppeld naar onder andere Breda en Tilburg77.  
 
Essent heeft plannen om de Amercentrale uit te breiden. Daarbij zou een nieuw productie‐eenheid met 
een  elektrisch  vermogen  van  800  tot  1100  MW  moeten  worden  gerealiseerd78.    In  2008  is  deze 
uitbreiding echter voor onbepaalde tijd opgeschort79.        
 
Warmte‐/Koudevragers 
In de gemeente Geertruidenberg zijn geen grote warmte‐ of koudevragers aanwezig. 
 
Leidingnetwerken 
Ten noorden van bedrijventerrein Gasthuiswaard  ligt het eerste pompstation van het Amernet (PSAG, 
zie figuur 8). Vanuit dit station wordt de restwarmte van de Amercentrale door de twee hoofdleidingen 
van het net gepompt.  
 
Daarnaast  zijn  er  in  Geertruidenberg  ongeveer  600 woningen  en  15  bedrijven  op  stadsverwarming 
aangesloten.  Vanwege  de  directe  nabijheid  van  de  restwarmtebron  valt  te  verwachten  dat  ook 
toekomstige ontwikkelingen in en rondom Geertruidenberg mogelijkheden bieden voor aanleg van een 
warmtenet.  Voor  een  dergelijke  reststroomkoppeling  zijn  vooral  grootschalige  nieuwbouw  en 
glastuinbouw interessante opties.  

                                                            
76 Bronnen: StructuurvisiePlus (Gemeente Geertruidenberg, www.geertruidenberg.nl), Woningcorporatie WSG (www.wsgnl.com) (bezocht 
januari 2010) 
77 Amercentrale. Essent (flyer), zie ook 1.2 (de paragraaf ‘Buisleidinginfrastructuur’) 
78 Startnotitie MER ‐ Bouw van een kolen/biomassa‐gestookte eenheid op de Amercentrale. Essent, januari 2007  
79 ‘Uitstel’ kolencentrale Essent. In: BN/De Stem, 30 mei 2008 
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3.4 Kansrijke clusters en koppelingen 

Uit de analyse van West‐Brabant Oost en de ruimtelijke analyse van de afzonderlijke gemeenten volgen 
zeven clusters waar kansen lijken te liggen voor meerdere reststroomkoppelingen. Deze zeven clusters 
zijn  weergegeven  in  de  onderstaande  kaart  van West‐Brabant  Oost  (1  tot  en met  7  in  figuur  9). 
Daarnaast zijn er drie kansen voor een enkelvoudige koppeling tussen twee functies/ontwikkelingen en 
één  kans  voor  een  regionale  koppeling  (A,  B,  C  en D  in  figuur  9). Het Amernet  is  als  ‘onderlegger’ 
gebruikt voor het kaartbeeld, omdat dit netwerk de belangrijkste en grootste  reststroomkoppeling  in 
het projectgebied is. Daarnaast zijn er in vier clusters koppelingen met dit netwerk mogelijk. De clusters 
en koppelingen zullen per gemeente toegelicht worden in de volgende paragrafen.   
 
Daarnaast zijn er op basis van de globale verkenning zeven bedrijventerreinen te onderscheiden waar 
intern mogelijkheden voor reststroomkoppeling lijken te liggen. Dit zijn terreinen waar zowel bedrijven 
met  een  vraag  naar  als  bedrijven  met  een  aanbod  van  reststromen  gevestigd  zijn.  De  globale 
verkenning is uitgevoerd zonder toepassing van specifieke bedrijfsinformatie, deze informatie wordt in 
de  volgende  fase  van  het  onderzoek  verzameld.  De  kansrijke  clusters  van  bedrijven  zullen  kort 
behandeld worden in deze afsluitende paragraaf.     
 

 
Figuur 9: Kansrijke clusters voor reststroomkoppeling in West‐Brabant Oost (op basis van analyse regio en ruimtelijke 

analyse gemeenten).80 

                                                            
80 Google Maps (bewerkt). Bron: www.maps.google.nl (bezocht januari 2010) 
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Breda 
In Breda zijn vier kansrijke clusters te onderscheiden; één in het westen, twee in het noorden en één in 
het  oosten  van  de  stad.  Daarnaast  ligt  ten  noordwesten  van  Breda  een  mogelijkheid  voor  een 
enkelvoudige reststroomkoppeling.    
 
Cluster 1: Bedrijventerrein  IABC/Heilaar‐Zuid, de  glastuinbouw  ten  zuiden  van Prinsenbeek  en het 
geplande bedrijventerrein Beneluxpark. 
Op bedrijventerrein IABC is mogelijk restwarmte beschikbaar maar er zijn ook warmtevragende functies 
gevestigd (zoals distributiecentra). Daarnaast hebben ook de kassen ten zuiden van Prinsenbeek en de 
winkels op Heilaar‐Zuid een warmtevraag. Er zijn dus kansen voor  reststroomkoppeling  in dit cluster, 
maar waarschijnlijk is de totale warmtevraag aanzienlijk groter dan het (beschikbare) aanbod. Daarom 
lijkt het interessant om voor de invulling van het Beneluxpark te zoeken naar bedrijven die restwarmte 
produceren (zoals datacentra). 
 
Cluster 2: Bedrijventerreinen De Krogten, Belcrum en Emer‐Hintelaken, SportBoulevard Wisselaar, de 
herstructureringswijk Hoge Vucht en de ontwikkeling van het Stadionkwartier en woonwerkgebied 
Via Breda.  
In dit cluster liggen enkele grote industriële bedrijven (vooral op Emer en De Krogten) en er bevindt zich 
een pompstation van het Amernet. Naar verwachting  is bij deze functies een aanzienlijke hoeveelheid 
restwarmte beschikbaar. Deze warmte zou uitgekoppeld kunnen worden naar omliggende functies en 
ontwikkelingen met een warmtevraag (zoals het zwembad op de SportBoulevard en de nieuwbouw  in 
het  kader  van Via Breda). De  restwarmte  van bedrijven  zou ook  kunnen worden gebruikt om  ‘bij  te 
stoken’ voor het stadsverwarmingnet.        
 
Daarnaast  kan  de  Emerput,  een  diepe waterplas  ten westen  van  bedrijventerrein  Emer‐Hintelaken, 
mogelijk benut worden voor koudelevering. In het kader van de herstructurering van Emer‐Hintelaken 
wordt deze optie momenteel onderzocht 81. 
 
Vanuit cluster 2 kan eventueel ook warmte uitgekoppeld worden naar cluster 1, want daar lijkt weinig 
restwarmte beschikbaar te zijn  (zie ook hierboven). Ook een wederzijdse koppeling met cluster 3  lijkt 
een interessante mogelijkheid.   
 
Cluster  3:  De  ontwikkeling  van  de  biomassacentrale  Breda,  de  woningbouw  bij  Teteringen,  de 
herstructureringswijken Doornbos, Driesprong en Hoge Vucht en het Hero‐terrein en de naastgelegen 
woningbouwontwikkeling Heldenpark. 
Bij Hero en bij de geplande biomassacentrale  is waarschijnlijk  restwarmte beschikbaar. Deze warmte 
kan  ingezet  worden  voor  de  nieuwbouwwoningen  in  de  herstructureringswijken  en  voor  het 
Heldenpark, Bouverijen en Woonakker  (de  laatste  twee zullen  in  ieder geval warmte geleverd krijgen 
van de biomassacentrale). De warmtelevering voor alle genoemde  locaties  is mogelijk te  integreren  in 
het bestaande stadsverwarmingnet.  

                                                            
81 Grontmij, de klimaatbewuste en duurzame onderneming. Grontmij, november 2009 
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Eventueel  kan  cluster  3  uitgebreid  worden  met  koppelingen  in  de  richting  van  bedrijventerrein 
Hoogeind en de clusters 2 en 4. Voor al deze opties kan mogelijk aangehaakt worden op het bestaande 
stadsverwarmingnet. 
 
Cluster 4: De ontwikkelingen rondom de Claudius Prinsenlaan en Amphia Molengracht. 
In dit cluster staan een aantal projecten op stapel, waaronder: 
 

‐ De nieuwbouw en samenvoeging van twee ziekenhuislocaties. 
‐ De ontwikkeling van een kantoorlocatie. 
‐ Nieuwbouw en uitbreiding van diverse onderwijs‐ en zorginstellingen.  

 
De  geplande  functies  zullen  een  aanzienlijke  energie‐  en warmtevraag  hebben,  in  het  bijzonder  het 
ziekenhuis. Daarmee ontstaan  in het  cluster  kansen  voor  een  lokale  (duurzame)  energievoorziening, 
bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  een  WKK‐installatie82.  Een  dergelijke  voorziening  kan  ook  gekoppeld 
worden aan het stadsverwarmingnet (dat al in het cluster ligt).  
 
Koppeling  A:  Bij  de  rioolwaterzuiveringsinstallatie  Nieuwveer  komt  een  slibvergister  die  biogas  als 
reststroom  gaat  produceren.  Dit  biogas  kan  mogelijk  worden  ingezet  voor  WKK‐installaties  bij  de 
bestaande  en  geplande  kassen  bij  Prinsenbeek.  (Momenteel wordt  echter  onderzocht  of  het  biogas 
voor de geplande biomassacentrale bij Teteringen kan worden ingezet, zie 3.3.1.) 
 
Oosterhout 
In de gemeente Oosterhout liggen twee kansrijke clusters, één ten noordwesten en één ten zuidoosten 
van Oosterhout.  
 
Cluster  5:  Rioolwaterzuiveringsinstallatie  Dongemond,  de  bedrijventerreinen  Weststad  en 
Statendam,  de  geplande  woonwijken  Zwaaikom  en  De  Contreie  en  de  leidingstrook  rondom  de 
Rotterdam‐Rijn Pijpleiding (RRP).  
Door de ontwikkeling  van de wijken  Zwaaikom en De Contreie  zal een warmtevraag ontstaan. Deze 
vraag  zou  kunnen  worden  ingevuld  met  restwarmte  van  bedrijven  op  Weststad  of  van  de  RWZI 
Dongemond (als dat een ‘Energiefabriek’ wordt, zie 3.3.2). Een lokaal warmtenet kan daarbij eventueel 
aangesloten worden op één van de hoofdleidingen van het Amernet. Ook  ligt  in het cluster nog een 
potentiële leidingstrook die wellicht voor warmteleidingen benut kan worden (de RRP, zie 3.2.4). 
 
Cluster 6: De bedrijventerreinen Everdenberg en Vijf Eiken, het ontwikkelingsgebied Oosterhout Oost  
en de capaciteitsuitbreiding van de N629 tussen Oosterhout en Dongen.  
Ook  in  dit  cluster  is  er  potentieel  voor  uitwisseling  van  restwarmte  tussen  industriële  bedrijven  en 
nieuw  te bouwen woningen  en bedrijven  (in Oosterhout‐Oost).  Langs het Wilhelminakanaal  kan het 
cluster in twee richtingen opgeschaald worden:  
 

                                                            
82 WKK: Warmtekrachtkoppeling, gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. 
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‐ In  westelijke  richting;  naar  bedrijventerrein  Hoevestein/Oosterheide,  herstructureringswijk 
Slotjes‐Midden en woningbouwlocatie Intergas/Paterserf. 

‐ In oostelijke richting, naar het Dongense bedrijventerrein Tichelrijt.  
 
Een opschaling aan de oostzijde kan eventueel gecombineerd worden met de geplande uitbreiding van 
de N629 (zie 3.2.6). 
 
Etten‐Leur 
Ten noordwesten van Etten‐Leur bevindt zich een kansrijk cluster. Daarnaast ligt in het noorden van de 
gemeente  een  mogelijkheid  voor  reststroomkoppeling  met  een  ontwikkeling  net  buiten  het 
projectgebied.  
 
Cluster  7:  Bedrijventerrein  Vosdonk,  de  (geplande)  glastuinbouw  in  Etten‐Leur Noordwest  en  het 
zoekgebied voor verstedelijking Hoge Haansberg. 
Naar verwachting is op Vosdonk aanbod van reststromen CO2 en warmte. Deze stromen zijn mogelijk te 
benutten  voor  de  ontwikkelingen  in  de  glastuinbouwclusters  ten  noordwesten  van  Etten‐Leur. 
Daarnaast kan de  restwarmte eventueel worden afgezet bij woningen en bedrijven, als de wijk Hoge 
Haansberg gerealiseerd wordt. Het cluster kan eventueel ook naar het zuiden uitgebreid worden, daar 
wordt woongebied De Streek ontwikkeld en er ligt ook een zoeklocatie voor een bedrijventerrein. 
 
Koppeling B: Op het bedrijventerrein Zwartenberg  is mogelijk  restwarmte en CO2 beschikbaar. Deze 
reststromen  kunnen  mogelijk  ten  noorden  van  het  terrein  afgezet  worden  in  het  geplande 
glastuinbouwgebied Spiepolder (bij Zevenbergen, zie 3.2.3).  
 
Geertruidenberg 
Ten westen van Geertruidenberg liggen twee interessante mogelijkheden voor koppeling, een lokale (C) 
en een regionale (D). 
 
Koppeling  C:  Op  bedrijventerrein  Gasthuiswaard  is  mogelijk  restwarmte  en  CO2  beschikbaar 
(bijvoorbeeld  bij  de  Dongecentrale).  Bij  een  eventuele  uitbreiding  van  de  glastuinbouw  in  de 
Plukmadesepolder kunnen deze reststromen daar wellicht  ingezet worden. Daarnaast zou de warmte 
gebruikt  kunnen worden  voor  de  nieuwbouwwoningen  bij Made‐Oost  en  Biesbosch Waterfront  (zie 
3.2.3). Het is ook mogelijk dat warmte van de Amercentrale voor de nieuwe kassen en woningen wordt 
ingezet en dat op Gasthuiswaard wordt ‘bijgestookt’.  
 
Koppeling D: Gecombineerd met de geplande AmBra gasleiding kan mogelijk leidinginfrastructuur voor 
regionale uitwisseling van  reststromen   worden aangelegd  (zie 3.2.4). Het projectgebied kan op deze 
manier verbonden worden met het haven‐ en industrieterrein Moerdijk. Dat is een interessante optie, 
omdat op dit terrein een grootschalig project rondom reststroomkoppeling speelt (zie 3.2.3). Daarnaast 
kunnen mogelijk ook functies in de gemeente Drimmelen op deze regionale koppeling aanhaken.   
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Bedrijventerreinen 
Uit de  globale  verkenning  komt naar  voren dat op  een  zevental bedrijventerreinen  in West‐Brabant 
Oost kansen liggen voor koppeling van reststromen: 
 

1. De Krogten in Breda (Ineos Nova, Caligen)  
2. Emer‐Zuid in Breda (Perfetti van Melle) 
3. Vijf Eiken in Oosterhout (Corus Tubes, Döhler, Mauser) 
4. Weststad in Oosterhout (Martens)  
5. Vosdonk in Etten‐Leur (Isover, Roto Smeets, SVZ) 
6. Gasthuiswaard in Geertruidenberg (Jan de Poorter) 
7. Dombosch in Raamsdonksveer (Folietechniek)  

 
Achter  ieder  terrein  staan  tussen  haakjes  één  of meer  (mogelijk)  interessante  bedrijven  die  op  het 
betreffende terrein gevestigd zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat er bij de globale verkenning nog 
geen specifieke bedrijfsinformatie beschikbaar was.  
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4 Fase 2: inventarisatie 

In  het  vorige  hoofdstuk  is  de  gebiedsanalyse  uitgevoerd  en  zijn  kansrijke  clusters  en  koppelingen 
aangewezen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke vraag naar en aanbod van reststromen er  is bij 
verschillende  instanties, bedrijven, organisaties en ruimtelijke voorzieningen en ontwikkelingen  in het 
projectgebied en omgeving. 
 
Allereerst  zal  een  overzicht  gegeven  worden  van  het  energieverbruik  (gas  en  elektriciteit)  in  het 
projectgebied. Dit wordt vervolgd met een overzicht van de vraag naar en het aanbod van reststromen 
in het projectgebied. Vervolgens worden de resultaten gekoppeld aan de gebiedsanalyse en worden de 
technisch kansrijke projecten voor reststroomkoppeling  in beeld gebracht. Als  laatste stap worden de 
projecten vastgesteld die in aanmerking komen voor verdere uitwerking in business cases. 

4.1 Inventarisatie van het energieverbruik 

Alvorens dieper  in te gaan op de  inventarisatie van de verschillende reststromen zal  in deze paragraaf 
een overzicht worden gegeven van het gas‐ en elektriciteitsverbruik van de geïnventariseerde bedrijven 
en instellingen. Een overzicht van de geïnventariseerde partijen is opgenomen in bijlage 7.2.  
 
De verbruiken zullen worden vergeleken met de verbruiken van de huishoudens  in de gemeenten van 
het projectgebied om de cijfers enigszins in perspectief te kunnen plaatsen. 
 
In onderstaande tabellen worden de resultaten gepresenteerd. Hierbij dienen een aantal opmerkingen 
gemaakt te worden: 
 

‐ Het totale energieverbruik van de bedrijven geeft slechts de bedrijven weer die zijn opgenomen 
in de inventarisatie. Vele ‘kleine’ verbruikers zijn dus niet meegenomen in de totalen. 

‐ Voor  de  glastuinbouw  is  een  totaal  van  199  hectare  aangenomen83.  Er  is  uitgegaan  van  de 
behoefte  van  de  glastuinbouw  naar warmte  en  elektriciteit.  Tuinders wekken  veelal  zelf  de 
benodigde energie op middels warmtekrachtkoppeling. De glastuinbouw heeft: 

o een  gemiddelde warmtebehoefte equivalent aan 370.000 m3/jaar/ha aardgas.  
o een gemiddelde elektriciteitsbehoefte van 680.000 kWh/jaar/ha. 

‐ Voor de huishoudens is uitgegaan van:   
o een gemiddeld aardgasverbruik van 1.800 m3/jaar/huishouden  
o een elektriciteitsverbruik van 3.400 kWh/jaar/huishouden.  
o De  invloed  van  het  regionale  warmtenet,  Amernet,  is  niet  meegenomen  in  het 

aardgasverbruik. 
‐ Voor de gemeenten in het projectgebied zijn de volgende aantallen huishoudens aangenomen84: 

o Geertruidenberg:  9.000 huishoudens 

                                                            
83 Landbouw, gewassen, dieren, grondgebruik, naar gemeente 2009. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht mei 2010) 
84 Kerncijfers wijken en buurten 2003‐2009. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht mei 2010) 
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o Oosterhout:    23.000 huishoudens 
o Breda:      81.000 huishoudens 
o Etten‐Leur:    17.000 huishoudens 

4.1.1 Gasverbruik 

Verbruiker  Gemeente  Gasverbruik  
(m3/jaar) 

Totaal verbruik bij geïnventariseerde bedrijven    220.000.000 
     
Totaal verbruik glastuinbouw projectgebied    74.000.000 
     
Gemiddeld huishouden NL    1.800 
Huishoudens  Geertruidenberg  16.200.000 
Huishoudens  Oosterhout  41.400.000 
Huishoudens  Breda  145.800.000 
Huishoudens  Etten‐Leur  30.600.000 
Totaal huishoudens projectgebied    234.000.000 

Tabel 14: Vergelijking gasverbruik in het projectgebied. 

4.1.2 Elektriciteitsverbruik 

Verbruiker  Gemeente  Elektriciteitsverbruik  
(kWh/jaar) 

Totaal verbruik bij geïnventariseerde bedrijven    480.000.000 
     
Totaal verbruik glastuinbouw projectgebied    135.000.000 
     
Gemiddeld huishouden NL    3.400 
Huishoudens  Geertruidenberg  30.600.000 
Huishoudens  Oosterhout  78.200.000 
Huishoudens  Breda  275.400.000 
Huishoudens  Etten‐Leur  57.800.000 
Totaal huishoudens projectgebied    442.000.000 

Tabel 15: Vergelijking elektriciteitsverbruik in het projectgebied. 

4.2 Inventarisatie van de reststromen 

Op basis van de  inventarisatie en aanvullende bestaande onderzoeken  is het aanbod van en de vraag 
naar reststromen  in het projectgebied  in beeld gebracht. Zoals al  in de gebiedsanalyse  is aangegeven 
maakt  de  aanwezigheid  van  het  Amernet  in  het  projectgebied  vooral  warmtekoppelingen  relatief 
eenvoudig  ten  opzichte  van  een  situatie  zonder  warmtenet.  De  mogelijkheden  om  verschillende 
warmtebronnen  te  koppelen  komen  daarom  uitgebreid  aan  bod.  Daarnaast  worden  ook  de 
mogelijkheden beschreven voor het koppelen van water, CO2 en biomassa. 
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4.2.1 Warmte 

Warmte valt niet onder één noemer te brengen. Warmte kan bijvoorbeeld op diverse manieren worden 
opgeslagen,  zoals  in water of  lucht. Daarnaast  zijn grote verschillen  in  temperatuursniveau mogelijk. 
Over  het  algemeen wordt  daarom  het  onderscheid  gemaakt  tussen  hoogwaardige  en  laagwaardige 
warmte. Hoogwaardige warmte is warmte met een hoge enthalpie85. Hier is bijvoorbeeld sprake van als 
water een temperatuur bezit van boven de 90‐95°C. Met laagwaardige warmte wordt warmte met een 
lage enthalpie bedoeld (watertemperatuur <90°C). 
 
Amernet 
Via  het  Amernet wordt  er  in  het  projectgebied  op  een  groot  aantal  plaatsen  gebruik  gemaakt  van 
restwarmte van de Amercentrale.  In de  retourleiding van het Amernet  zit nog een potentie van 140 
Megawatt  (thermisch).  Deze warmte  is  beschikbaar  op  een  temperatuur  van  ongeveer  70°C.  In  de 
woning‐,  utiliteits‐  en  glastuinbouw  kan  goed  gebruik  gemaakt  worden  van  deze  warmte  via  lage 
temperatuur systemen, zoals vloerverwarming. Het aanleggen van vloerverwarmingssystemen is echter 
alleen  praktisch  bij  nieuwbouwprojecten. Hier  dient  zodoende  in  de  planontwikkeling  rekening mee 
gehouden te worden. 
 
Op  dit moment wordt  in  principe  alle warmte  van  het  Amernet  geleverd  door  de  Amercentrale  in 
Geertruidenberg.  Om  de  warmtelevering  te  kunnen  garanderen  zijn  er  op  verschillende  locaties 
bijstookcentrales  nodig.  Essent,  eigenaar  van  het  Amernet,  heeft  aangegeven  dat  er mogelijkheden 
bestaan om dit netwerk uit  te breiden met nieuwe warmteaanbieders. Hierdoor kan het warmtenet 
stabieler  worden  en  kan  de  capaciteit  toenemen.  Tevens  zullen  in  een  situatie  met  meerdere 
warmteaanbieders de bijstookcentrales minder ingezet hoeven te worden, waardoor energiebesparing 
mogelijk is. 
 
Nieuwe  initiatieven,  zoals de  geplande biomassacentrale  in Breda,  zijn daarom ook  interessant  voor 
aankoppeling op het Amernet. Als het daarbij gaat om duurzame initiatieven kan het Amernet daarmee 
gelijkertijd ook verduurzaamd worden. 
 
Warmte bij bedrijven 
Bij  een  klein  aantal  bedrijven  is  restwarmte  beschikbaar.  In  onderstaande  tabel  is  een  overzicht 
gegeven van deze bedrijven. 

Bedrijf  Plaats 
Hoeveelheid warmte 
(Gigajoule/jaar) 

Essent  Geertruidenberg  4.100.000 
Ineos Nova  Breda  n.b. 
Corus Tubes  Oosterhout  25.000  
Martens  Oosterhout  10.000  
RWZI Nieuwveer  Breda  13.700   
RWZI Dongemond  Oosterhout  7.770 

Tabel 16: Beschikbare warmte bij bedrijven. 

                                                            
85 Enthalpie is de hoeveelheid in een medium opgeslagen warmte per massa‐eenheid (bijvoorbeeld in Joules per kilogram). 
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De beschikbaarheid van restwarmte bij bedrijven in het projectgebied is zoals blijkt uit tabel 16 gering. 
 
Geothermie 
Hoewel geothermie geen reststroom is, is geothermie wel een interessante optie om te beschouwen in 
dit onderzoek. Met name voor de woning‐, utiliteits‐ en glastuinbouw, zou de zogenaamde aardwarmte 
benut kunnen worden. Uit figuur 10 komt naar voren dat de temperatuur van de zandlagen op grote 
diepte  in het projectgebied  redelijk hoog  is  (hoger dan 50°C). Door het Ministerie  van  Economische 
Zaken  is een opsporingsvergunning voor vier  jaar verleend voor een gebied bij Made. De aanvraag  is 
gericht op een mogelijke toepassing van geothermie voor het glastuinbouwgebied Plukmadesepolder. 
In de vergunning zijn twee boringen als voorwaarde opgenomen86. Pas bij de boringen zal blijken of de 
zandlagen geschikt zijn voor geothermie, met andere woorden of de waterdoorlatendheid van de lagen 
voldoende is. 
 

 
Figuur 10: Temperatuur van de potentieel kansrijkste zandsteenlaag in Noord‐Brabant.87 

4.2.2 Koude 

In de gebouwde omgeving is in de laatste jaren sprake van een daling in de warmtebehoefte, terwijl de 
vraag  naar  koude  juist  zal  toenemen.  Deze  toenemende  koudevraag  komt  enerzijds  door 
gebouwgebonden  koeling,  bijvoorbeeld  airco’s,  en  anderzijds  koeling  benodigd  voor  bedrijfsvoering, 
zoals datacenters, koel‐ en vrieshuizen.  
 
Het  is  echter  mogelijk  om  met  warmte  een  koelsysteem  aan  te  drijven.  Dit  worden  warmte 
aangedreven  koelmachines  genoemd.  Als  in  het  projectgebied  dergelijke  koelmachines  geplaatst 
worden  kan  het  Amernet  ook  op  dagen  waarop  geen  primaire  warmtebehoefte  is  nuttig  ingezet 
worden. Dit  levert  een  energiebesparing  op  ten  opzichte  van  conventionele  elektrisch  aangedreven 
compressiekoelmachines. Daarbij  is een tweede voordeel dat door warmte  in te zetten als aandrijving 

                                                            
86 Besluit opsporingsvergunning aardwarmte Made. Staatscourant 2009 nr. 15976, 23 oktober 2009 
87 Nieuwe Energie, Nieuwe Kansen nr. 4, maart 2010 
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in plaats van elektriciteit ook de belasting van het elektriciteitsnet gedurende warme dagen beperkt 
wordt.  
 
Op dit moment  zijn de kosten van warmte aangedreven koelsystemen vaak hoog  in vergelijking met 
alternatieve  koelsystemen.  Martens  in  Oosterhout  beschikt  echter  al  wel  over  een 
absorptiekoelmachine. Deze wordt aangedreven door de  thermische warmte  van  twee gasgestookte 
warmtekrachtinstallaties.  De  koelmachine  verzorgt  door  het  gehele  jaar  een  constante 
koudevoorziening, noodzakelijk voor het productieproces. 

4.2.3 Water 

Een waterkoppeling op een bedrijventerrein kan ontstaan wanneer gebruikt water van het ene bedrijf 
kan worden doorgeleverd aan een ander bedrijf. Op deze manier kan worden bespaard op de  totale 
wateronttrekking. Dergelijke koppelingen zijn over het algemeen financieel aantrekkelijk als:  

‐ de doorgeleverde hoeveelheden water relatief groot zijn (meer dan 75.000 kuub per  jaar). Dan 
zijn aanzienlijke financiële besparingen op de waterkosten mogelijk. 

‐ de afstanden  tussen bedrijven  kort  zijn, omdat de  kosten  van  transportleidingen  relatief hoog 
zijn. 

 
Daarnaast zijn een aantal technische aspecten van belang: 

‐ Kwaliteit; Voldoet het doorgeleverde water aan de gestelde eis(en) van de afnemer(s)? Welke 
risico’s  zijn  er  voor  eventuele  verontreinigingen?  Wat  zijn  de  gevolgen  van  dergelijke 
verontreinigingen? 

‐ Infrastructuur; Welke voorzieningen zijn nodig bij de bedrijven? Is er back‐up benodigd? Hoe gaat 
het tracé lopen? 

 
Op  het  bedrijventerrein  Vosdonk  in  Etten‐Leur  is  een  waterkoppeling  gerealiseerd,  in  onderstaand 
kader wordt deze kort beschreven. 
 
Afvalwaterhergebruik op bedrijventerrein Vosdonk, Etten Leur88 
 
Op bedrijventerrein Vosdonk  in Etten‐Leur wordt een deel van het af te voeren koelwater van Alumet 
Etten BV hergebruikt als proceswater bij Saint‐Gobain  Isover Benelux BV. Hierdoor bespaart  Isover op 
het  grondwaterverbruik.  Beide  bedrijven  onttrekken  zelf  grondwater  voor  hun  productieprocessen. 
Tevens vindt een besparing plaats op het lozen van koelwater van Alumet op het oppervlaktewater. 
 
Kenmerken: 
‐ Doorlevering van circa 80.000 kuub water per jaar 
‐ 800 meter transportleiding 
‐ Maximale volumestroom 

                                                            
88 Cascadelevering op bedrijventerrein Vosdonk (flyer). Bron: www.hydrobusiness.nl, Referenties (bezocht april 2010) 
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Voordelen: 
‐ Lagere waterkosten voor de deelnemende bedrijven 
‐ Besparing op grondwater 
 
Om  de  mogelijkheden  voor  waterkoppeling  in  het  projectgebied  te  inventariseren  zijn  bij  het 
waterleidingbedrijf gegevens opgevraagd. De grootste waterverbruikers in het projectgebied die water 
onttrekken uit het waterleidingnet van Brabant Water zijn: 
 

‐ Essent       Geertruidenberg 
‐ Alumet      Etten‐Leur 
‐ Ineos Nova      Breda 
‐ Döhler Holland    Oosterhout 
‐ Perfettig van Melle  Breda 
‐ Hero Nederland    Breda 
‐ Saint‐Gobain Isover  Etten‐Leur 
‐ Ampia Ziekenhuizen  Breda 
‐ De Katjeskelder    Oosterhout 
‐ Hill’s Pet Nutrition   Etten‐Leur 
‐ Astra Faam      Breda 

 
Daarnaast  zijn  er  ook  een  aantal  bedrijven  die  volgens  het  waterleidingbedrijf  relatief  veel  water 
onttrekken  van  het  oppervlaktewater  (hoeveelheden  zijn  onbekend).  Het  betreft  de  volgende 
bedrijven: 
 

‐ Essent    Geertruidenberg 
‐ Corus Tubes   Oosterhout 
‐ Martens    Oosterhout 
‐ Dycore    Oosterhout 
‐ Mauser    Oosterhout 

 
Het waterleidingbedrijf heeft verder aangegeven dat bovenstaande waterverbruikers niet beschreven 
kunnen worden als ‘echte’ grootwaterverbruikers.  

4.2.4 CO2 

Bij het verbranden van  fossiele brandstoffen komt veel CO2 vrij. Het wordt zeer waarschijnlijk geacht 
dat  door  de  uitstoot  van  CO2  de  opwarming  van  de  aarde wordt  veroorzaakt. De  gedachte  om  de 
vrijkomende CO2 af  te vangen en op  te slaan  lijkt daarom een prima oplossing. De opslag van CO2  is 
echter niet onomstreden, zoals blijkt uit de discussie die  is ontstaan over de geplande CO2‐opslag bij 
Barendrecht. De provincie Noord‐Brabant heeft daarom gekozen voor een andere strategie waarbij de 
CO2 niet wordt opgeslagen, maar zoveel mogelijk wordt hergebruikt.  
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Aanbieders CO2 
In  principe  zijn  alle  bedrijven  en  instellingen  die  fossiele  brandstoffen  gebruiken  voor  hun 
bedrijfsprocessen potentiële aanbieders van CO2. De uitdaging is echter om deze CO2 af te vangen en te 
zuiveren naar een kwaliteit die bruikbaar is. 
 
In  onderstaande  figuur  is  de  CO2‐uitstoot  op  het  grondgebied  van  de  betrokken  gemeenten 
weergegeven. Uit de figuur is op te maken dat de energiecentrales in Geertruidenberg een substantiële 
bijdrage hebben aan de totale CO2 uitstoot in het projectgebied. Van de totale jaarlijkse CO2‐uitstoot in 
het projectgebied van ongeveer 7.500 kiloton is circa 6.000 kiloton afkomstig van de energiecentrales.  
 
Ter vergelijking, in heel Noord‐Brabant wordt jaarlijks ongeveer 28.000 kiloton aan CO2 uitgestoten. 
 

 
Figuur 11: CO2‐uitstoot in de gemeenten van het projectgebied in 2007.89 

 
CO2 benutting 
Grootschalige  benutting  van  CO2  is mogelijk  in  de  glastuinbouw, waar  CO2  ingezet  kan worden  ter 
bevordering  van de  fotosynthese, het  groeiproces  van planten. Naast de glastuinbouw  zijn er  in het 
projectgebied ook een aantal bedrijven die CO2 gebruiken voor hun productieproces. In tabel 17 staan 
de oppervlaktes en de verwachte CO2‐vraag van de glastuinbouwgebieden  in de gemeenten van het 
projectgebied. In tabel 18 staan de bedrijven vermeld waarvan bekend  is dat ze CO2 gebruiken  in hun 
productieproces. 
 
 
 
 

                                                            
89 Nederlandse Emissieregistratie. Bron: www.emissieregistratie.nl (bezocht mei 2010) 
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Glastuinbouw‐ 
gebieden 

Oppervlak  
(hectare) 

CO2‐vraag  
(kiloton/jaar) 

Breda  90  36 

Etten‐Leur  71  28 

Oosterhout  35  14 

Geertruidenberg  3  1 

Totaal  199  79 

Tabel 17: CO2‐vraag vanuit de glastuinbouw in het projectgebied. 

 

Bedrijf  Plaats 
CO2‐vraag  
(kiloton/jaar) 

Aard 

Mauser Benelux  Oosterhout  1,15  Spot cooling spuitgietmachines 
Synbra Technology  Etten‐Leur  0,25  Blaasmiddel voor productie EPS 

Tabel 18: Bedrijven die CO2 toepassen in hun productieproces. 

 
Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het potentiële aanbod de vraag naar CO2 vanuit de glastuinbouw 
en  lokale  bedrijven  ruim  overstijgt.  In  tabel  19  zijn  de  omringende  gemeenten met  relatief  grote 
glastuinbouwarealen weergegeven, om ook deze potentiële vraag in kaart te brengen. 
 

Glastuinbouw‐ 
gebieden 

Oppervlak 
(hectare) 

CO2‐vraag  
(kiloton/jaar) 

Drimmelen  165  66 

Zundert  87  35 

Dongen  44  18 

Moerdijk  33  13 

Halderberge  28  11 

Totaal  357  143 

Tabel 19: CO2‐vraag van glastuinbouwgebieden in de omgeving van het projectgebied.90 

 
Projecten aangaande benutting CO2 in de omgeving 
In de omgeving spelen een aantal projecten die interessant zijn met het oog op benutting van CO2: 
 

‐ Duurzame verbindingen Moerdijk – Onderzoek naar de mogelijkheden om warmte en CO2 uit te 
wisselen  tussen  het  Haven‐  en  industrieterrein  Moerdijk  en  de  glastuinbouwgebieden 
Spiepolder en Langeweg. 

‐ Connecting CO2 the next step – Ontwikkeling van afvang‐ en zuiveringstechnieken voor CO2. 
 

Een uitgebreide omschrijving van de projecten wordt gegeven in bijlage 7.3. 
 

                                                            
90 Landbouw, gewassen, dieren, grondgebruik, naar gemeente 2009. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht mei 2010) 
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4.2.5 Biomassa 

GFT‐afval & gemeentelijk groen 
Huishoudelijk groente‐,  fruit‐ en  tuinafval  (GFT‐afval) en gemeentelijk groenafval wordt  in Nederland 
apart  ingezameld  en  voornamelijk  verwerkt  tot  compost.  Daarvoor  zijn  in  Nederland  25 
composteerinstallaties.  Gekozen  kan  worden  voor  een  verwerkingsmethode  met  een  betere 
milieuprestatie dan de huidig gangbare compostering. 
 
In  tabel  20  staan  de  hoeveelheden  beschikbaar  GFT  en  groen  afval  bij  de  gemeenten  in  het 
projectgebied. De cijfers zijn door de Marb geïnventariseerd in het kader van het voorbereiding van de 
inzamelcontracten voor de periode 2012 en 2017. 
 

Gemeente 
GFT‐afval 
(kiloton/jaar) 

Groen‐afval 
(kiloton/jaar) 

GFT in rest‐afval 
(kiloton/jaar) 

Breda  13,1  18,9  15,9 
Oosterhout  5,8  6,9  3,3 
Etten‐Leur  3,7  10,2  3,3 
Geertruidenberg  2,1  2,0  1,3 
Totaal  24,7  38,0  23,8 

Tabel 20: Beschikbare hoeveelheid gft‐afval en groen‐afval in het projectgebied.91 

 
Opmerkelijk  is  de  relatief  grote  hoeveelheid  GFT‐afval  aanwezig  in  het  restafval.  Door  betere 
scheiding(stechnieken) is hiervan wellicht een (groot) gedeelte terug te winnen. 
 
Dierlijke mest 
Uit cijfers van het CBS voor 2008 blijkt er  in het gehele projectgebied een  jaarlijks aanbod te zijn van 
ongeveer 500 kiloton aan dierlijke mest92. Via mestvergisting kan dit ongeveer 10 miljoen kuub biogas 
opleveren, met een energiepotentie van ongeveer 8 Megawatt93. Dit is een relatief geringe hoeveelheid 
energie.  Deze  bevinding  wordt  bevestigd  door  een  onderzoek  van  Ecofys  uitgevoerd  in  2008  in 
opdracht van  (onder andere) de provincie Noord‐Brabant.  In dit onderzoek worden de gemeenten  in 
het projectgebied aangewezen als gebieden met weinig potentieel voor mestvergisting (zie figuur 12). 
 

                                                            
91 Sorteer‐ en inzamelcijfers 2007. Milieu‐ en Afvalregio Breda, 2008 
92 2008. Bron: statline.cbs.nl/statweb/ (bezocht mei 2010) 
93 Berekend aan de hand van cijfers die verkregen zijn via: http://www.mestverwerken.wur.nl/ (bezocht april 2010)  
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Figuur 12: Overzicht van gemeenten in Noord‐Brabant naarmate wel (+) of niet (‐) voldaan wordt aan de twee belangrijkste 

randvoorwaarden voor het rendabel bedrijven van een mestvergister (voor circa 200 kiloton mest per jaar).94 

 
Covergisting/overig organisch afval 
Door organische reststoffen toe te voegen aan de mest kan de biogasproductie flink verhoogd worden. 
Hieraan worden echter uitgebreide regels gesteld door onder andere het ministerie van Landbouw. 
 
In  het  provinciale  onderzoek  van  Ecofys  is  tevens  gekeken  naar  het  potentieel  van  covergisting,  zie 
figuur  13.  Hierin  worden  de  gemeenten  in  het  projectgebied,  met  een  uitzondering  voor 
Geertruidenberg, aangewezen als kansrijk voor covergisting. 
 

 
Figuur 13: Overzicht van gemeenten in Noord‐Brabant naarmate wel (+) of niet (‐) voldaan wordt aan de twee belangrijkste 

randvoorwaarden voor het rendabel bedrijven van een co‐vergister (voor circa 70 kiloton mest en coproducten per jaar).95 

                                                            
94 Biogasfabriek Noord‐Brabant op basis van reststoffen. Ecofys, november 2008 
95 Biogasfabriek Noord‐Brabant op basis van reststoffen. Ecofys, november 2008 
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Houtafval 
Hout of houtachtig afval kan niet worden vergist, maar kan wel worden verbrand of vergast.  In heel 
Nederland kwam in 2004 ongeveer 2.900 kiloton houtafval vrij. Het meeste daarvan werd gerecycled of 
nuttig  toegepast  als  duurzame  brandstof96.  Geïnterpoleerd  naar  het  inwonersaantal  van  het 
projectgebied is er een stroom van 50 kiloton houtafval te verwachten.  

Beschikbaarheid biomassastromen bij bedrijven 
Bij  verschillende bedrijven  zijn diverse biomassa  stromen beschikbaar. Het  gaat om  zowel droge  als 
natte biomassastromen. Veelal worden deze  stromen nu  al  tegen  een  gunstig  tarief  afgenomen. De  
verwerkingscontracten  bij  bedrijven  zijn  over  het  algemeen  kortlopend.  Zodoende  kunnen 
biomassastromen relatief snel beschikbaar komen als zich een interessante verwerkingsmogelijkheid in 
de omgeving voor doet. 
 
Verwerking van biomassa in projectgebied bij bedrijven 
In het projectgebied zijn een aantal bedrijven gevestigd die biomassa verwerken. Hieronder volgt een 
overzicht van de verschillende bedrijven en hun activiteiten op biomassagebied. 
 
Essent (Geertruidenberg) 
Essent  stookt  biomassa  mee  in  de  Amercentrale.  Sinds  2001  is  ruim  3  miljoen  ton  biomassa 
(houtpellets) meegestookt. In de laatste jaren is de meestook opgevoerd en wordt bijna 1 miljoen ton 
biomassa per jaar meegestookt. Ook heeft Essent bij de Amercentrale een houtvergasser staan, waarin 
sloophout wordt vergast. Het geproduceerde biogas wordt bijgestookt in de Amercentrale. Hiermee  is 
de Amercentrale de grootste verwerker van biomassa  in het projectgebied. Doelstelling van Essent  is 
om de bijstook van biomassa op te voeren tot 50 procent (in gewicht) in 2015. Dit komt bij het huidige 
vermogen van de Amercentrale neer op ruim 1,5 miljoen ton biomassa per jaar. 
 
RWZI’s (Oosterhout en Breda) 
In het projectgebied zijn twee rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aanwezig, de RWZI Nieuwveer in 
Breda  en  de  RWZI  Dongemond  in  Oosterhout.  Bij  deze  RWZI’s  wordt  afvalwater  gereinigd.  Bij  dit 
reinigingsproces wordt biogas geproduceerd.  
Bij de RWZI Dongemond wordt het biogas verbrand  in een WKK‐installatie. Bij de RWZI Nieuwveer zal 
vanaf  2012  een  nieuwe  verwerkingstechniek  toegepast worden, waardoor  een  grotere  hoeveelheid 
biogas beschikbaar komt. Dit biogas zal aangeboden worden via een tender. De uiteindelijke toepassing 
van het biogas is zodoende nog niet vastgesteld. 
 
BioDsl (Breda) 
BioDsl verwerkt gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten tot biodiesel. Op dit moment wordt 
hiervoor  hoofdzakelijk  gebruik  gemaakt  van  gebruikt  frituurvet. Het  frituurvet  is  afkomstig  van  een 
vetverwerkingsbedrijf  dat  het  frituurvet  uit  horeca  en  industrie  landelijk  inzamelt.  De  huidige 
productiecapaciteit van BioDsl bedraagt ongeveer 10.000 ton biodiesel per jaar. 

                                                            
96 Houtafval in Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), februari 2006 
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Rodenburg Biopolymers (Oosterhout) 
Rodenburg  Biopolymers  verwerkt  snijwaterzetmeel,  een  restproduct  van  de  aardappelverwerkings‐
industrie, tot een biologisch afbreekbaar biokunststof, Solanyl genaamd. Rodenburg Biopolymers biedt 
het  eindproduct  aan  als  granulaat  (korrels).  Deze  korrels  kunnen  vervolgens  verwerkt  worden  tot 
allerlei producten, zoals bloempotten, CD/DVD hoesjes en golf tees.   
 
Synbra Technology (Etten‐Leur) 
Synbra  Technology  heeft  een  nieuw  biokunststof  ontwikkeld,  genaamd  BioFoam.  BioFoam  is  een 
alternatief  voor  EPS  (expanded  polystyrene),  beter  bekend  als  piepschuim.  BioFoam  kan,  net  als 
piepschuim, worden gebruikt als bijvoorbeeld isolatiemateriaal. 
BioFoam wordt geproduceerd met gebruik  van onder andere polymelkzuur  (PLA; polylactide). PLA  is 
biologisch  afbreekbaar,  biocompatibel  en  wordt  geproduceerd  uit  suikerriet.  Bij  dit  proces  wordt 
daarnaast,  in  plaats  van  pentaan  bij  EPS,  CO2  gebruikt  als  blaasmiddel  om  de  parels  te  vormen,  dit 
levert een extra milieuvoordeel op. Synbra Technology heeft voor het productieproces een Cradle  to 
Cradle certificaat ontvangen.  
Synbra Technology zal eind 2010  in Etten‐Leur een nieuwe  fabriek voor de productie van BioFoam  in 
gebruik nemen.  
 
Plannen verwerking biomassa in het projectgebied 
In  het  projectgebied  en  omgeving  zijn  daarnaast  ook  een  aantal  projecten  lopende  om  biomassa 
(grootschalig) te verwerken. 
 
Biomassacentrale Teteringen (Breda) 
Bij  Teteringen  worden  circa  1150  woningen  gebouwd  in  de  nieuwbouwwijken  Woonakker  en 
Bouverijen. Onderzoek heeft uitgewezen dat met behulp van een biomassacentrale een EPL  (Energie 
Prestatie op Locatie) van 8,5 kan worden gehaald voor deze wijk. Het college heeft inmiddels besloten 
om de biomassacentrale te plaatsen. De biomassacentrale wordt gevoed met lokaal snoeihout en zal de 
wijk voorzien van warmte en gedeeltelijk ook van groene stroom. 
 
Energie Conversie Park (Breda) 
De  gemeente Breda wil  samen met  een  aantal  partners  onderzoeken  of  het mogelijk  is  om  diverse 
soorten  regionale  biomassastromen  op  één  locatie  te  verwerken  tot meerdere  energievormen. Het 
hiervoor ontwikkelde concept wordt Energie Conversie Park  (ECP) genoemd. De projectdoelstelling  is 
het aantonen van de economische voordelen van een Energie Conversie Park, dat in staat is een breed 
palet  aan  regionaal  beschikbare  biomassastromen  optimaal,  decentraal,  technisch  en  economisch 
rendabel te verwerken tot energie of nuttige producten. 
Het project  is een  lokale uitwerking van een groter project waarbij de haalbaarheid van ECP’s op een 
aantal locaties in het Zuiden van Nederland en in Vlaanderen wordt onderzocht. 
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Biomassavergisting (Dongen/Tilburg) 
De  gemeente Dongen  heeft  een  onderzoek  laten  verrichten  naar mogelijke  economische  rendabele 
energie‐ en biomassakoppelingen tussen bedrijven  in Dongen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 
een  vergistinginstallatie  op  het  bedrijventerrein  de  Wildert  of  Vossenberg  (Tilburg)  tot  de 
mogelijkheden  behoort.  Verschillende  partijen  zijn  hierin  geïnteresseerd  en  hebben  het 
vergistingsproject  opgepakt.  Het  is  voor  partijen  in  het  projectgebied,  met  name  uit  Oosterhout, 
wellicht mogelijk om aan te sluiten bij dit project. Beschikbare biomassastromen zouden dan regionaal 
verwerkt en benut kunnen worden. 

4.2.6 Energie‐opwek bij gasontvangststations 

Een soms onbenutte stroom waaruit energie  te halen kan gevonden worden bij gasontvangststations 
(GOS). De druk van het door Gasunie aangeleverde gas wordt in een GOS gereduceerd. De drukval kan 
gebruikt worden om elektriciteit op te wekken via een gasexpansie‐installatie. Bij een gasdoorvoer van 
ongeveer 25 miljoen kuub aardgas per jaar wordt het rendabel om een gasexpansie‐installatie (van 100 
kilowatt elektrisch) neer te zetten. 
 
In het projectgebied zijn de volgende gasontvangstations aanwezig: 
 

GOS  Gemeente 
Amercentrale  Geertruidenberg 
Dongecentrale  Geertruidenberg 
Bedrijventerrein Dombosch  Geertruidenberg 
Corus Tubes  Oosterhout 
Saint‐Gobain Isover  Etten‐Leur 
Hill’s Pet Nutrition  Etten‐Leur 
Synbra Technology  Etten‐Leur 
Brabantlaan  Etten‐Leur 

Tabel 21: Overzicht van gasontvangststations in het projectgebied. 

4.3 Analyse inventarisatie 
In  de  gebiedsanalyse  volgde  na  analyse  van  het  projectgebied  een  kansenkaart. Op  deze  kaart  zijn 
clusters en koppelingen aangewezen waar kansen  lijken te  liggen voor reststroomkoppelingen. Nu de 
inventarisatie  uitgevoerd  is  kan  de  kansenkaart  verder  geanalyseerd  worden  en  kunnen  kansen 
aangewezen worden die in aanmerking komen voor verdere uitwerking in business cases. 
 
Cluster 1: Bedrijventerrein  IABC/Heilaar‐Zuid, de  glastuinbouw  ten  zuiden  van Prinsenbeek  en het 
geplande bedrijventerrein Beneluxpark.  
In  de  gebiedsanalyse werd  gewezen  op  de mogelijke  beschikbaarheid  van  restwarmte  op  en  in  de 
omgeving van het IABC‐terrein. Uit de inventarisatie komt echter niet naar voren dat er op dit moment 
(grote) warmteoverschotten beschikbaar zijn. Hierdoor valt dit cluster voorlopig af. 
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Cluster 2: Bedrijventerreinen De Krogten, Belcrum en Emer‐Hintelaken, SportBoulevard Wisselaar, de 
herstructureringswijk Hoge Vucht en de ontwikkeling van het Stadionkwartier en woonwerkgebied 
Via Breda.  
In dit cluster liggen enkele grote industriële bedrijven, vooral op Emer en De Krogten, en er bevindt zich 
een pompstation van het Amernet.  In de gebiedsanalyse werd de verwachting uitgesproken dat er bij 
deze  functies  een  aanzienlijke  hoeveelheid  restwarmte  beschikbaar  zou  zijn.  Deze  warmte  zou 
uitgekoppeld kunnen worden naar omliggende functies en ontwikkelingen met een warmtevraag, zoals 
het zwembad op de SportBoulevard en de nieuwbouw in het kader van Via Breda. De restwarmte van 
bedrijven  zou  ook  kunnen  worden  gebruikt  om  het  stadsverwarmingnet  ‘bij  te  stoken’.  Uit  de 
inventarisatie  blijkt  echter  dat  de  beschikbaarheid  van  restwarmte  relatief  beperkt  is.  Er  zijn  wel 
gesprekken geweest  tussen  Ineos Nova op de Krogten en Essent om warmte met het Amernet uit  te 
wisselen, maar die hebben niet tot verdere stappen of afspraken geleid.       
 
De Emerput, een diepe waterplas ten westen van bedrijventerrein Emer‐Hintelaken, kan mogelijk benut 
worden  voor  koudelevering.  In  het  kader  van  de  herstructurering  van  Emer‐Hintelaken wordt  deze 
optie momenteel onderzocht97. Dit is een interessante ontwikkeling, want zoals al eerder opgemerkt zal 
de  vraag  naar  koude  in  Nederland  toenemen.  Deze  optie  lijkt  kansrijk,  maar  het  betreft  geen 
reststroom en wordt daarom niet verder uitgewerkt in dit onderzoek. 
 
Cluster  3:  De  ontwikkeling  van  de  biomassacentrale  Breda,  de  woningbouw  bij  Teteringen,  de 
herstructureringswijken Doornbos, Driesprong en Hoge Vucht en het Hero‐terrein en de naastgelegen 
woningbouwontwikkeling Heldenpark. 
Hero heeft geen restwarmte beschikbaar, maar staat wel open voor het beschikbaar stellen van ruimte 
om  bijvoorbeeld  door  een  externe  partij  een  WKK  te  laten  plaatsen.  Hero  kan  dan  voor  het 
productieproces  warmte  en  elektriciteit  afnemen.  De  overige  warmte  en  elektriciteit  zou  door  de 
nieuwbouw  in het Heldenpark afgenomen kunnen worden. De warmte  zou ook  (gedeeltelijk) op het 
stadsverwarmingsnet afgezet kunnen worden. 
 
De  gemeente  Breda  heeft  een  haalbaarheidsstudie  uitgevoerd  voor  een  biomassacentrale  bij 
Teteringen. De  business  case  hiervoor  is  sluitend, maar  er  bestaat  onzekerheid  over  het  biomassa‐
aanbod; er is pas 1/3 van de benodigde biomassa gecontracteerd. Momenteel vinden gesprekken met 
potentiële  leveranciers  plaats,  waaronder  Staatsbosbeheer,  gemeenten,  boomkwekerijen,  etc.  De 
gemeente Breda heeft aangegeven deze ontwikkelingen en de omliggende kansen zelf uit te werken. 
 
Cluster 4: De ontwikkelingen rondom de Claudius Prinsenlaan en Amphia Molengracht. 
In dit cluster staan een aantal projecten op stapel, waaronder: 
 

‐ De nieuwbouw en samenvoeging van twee ziekenhuislocaties. 
‐ De ontwikkeling van een kantoorlocatie. 
‐ Nieuwbouw en uitbreiding van diverse onderwijs‐ en zorginstellingen.  

 

                                                            
97 Grontmij, de klimaatbewuste en duurzame onderneming. Grontmij, november 2009 
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De  geplande  functies  zullen  een  aanzienlijke  energie‐  en warmtevraag  hebben,  in  het  bijzonder  het 
ziekenhuis. Daarmee ontstaan  in het  cluster  kansen  voor  een  lokale  (duurzame)  energievoorziening, 
bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  een  WKK‐installatie98.  Een  dergelijke  voorziening  kan  ook  gekoppeld 
worden aan het stadsverwarmingnet (dat al in het cluster ligt).  
 
Hiervoor komen uit de  inventarisatie geen mogelijkheden voor koppeling van reststromen naar voren, 
uitgezonderd een mogelijke koppeling met het stadsverwarmingsnet. 
 
Koppeling A: RWZI Nieuwveer.  
Het waterschap Brabantse Delta  is  voornemens  een  nieuwe  slibverwerkingsinstallatie  voor  de  RWZI 
Nieuwveer  in  Breda  te  bouwen,  op  basis  van  slibgisting.  Bij  de  slibverwerking  door  middel  van 
slibgisting  komt  een  jaarlijkse hoeveelheid  van  circa  2.300.000  kuub biogas  vrij. Dit biogas  zou  voor 
verschillende doeleinden in de omgeving nuttig ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het gebruik 
van  het  biogas  in  een WKK  voor  nabijgelegen  glastuinbouw,  als  bijstook  voor  het  Amernet  of  als 
brandstof voor de BMC Teteringen. 
 
Het waterschap  is momenteel echter op zoek naar de meest rendabele benutting van het biogas. De 
intentie  van  het  waterschap  is  de  benutting  van  het  geproduceerde  biogas,  binnen  technische  en 
financiële  randvoorwaarden,  zoveel  mogelijk  uit  te  besteden  aan  marktpartijen.  Omdat  in  de 
Nederlandse watersector nog geen uitgebreide ervaring  is opgedaan met de openbare aanbesteding 
van een groot volume biogas dat vrijkomt bij slibgisting op RWZI's is door het waterschap besloten om 
een  marktconsultatie  uit  te  voeren  voordat  een  definitief  besluitvorming  plaatsvindt  over  het 
vervolgtraject. Het vervolgtraject zal halverwege juni 2010 gaan starten. 
 
De benutting van deze reststroom zal aan het waterschap overgelaten worden. 
 
Cluster  5:  Rioolwaterzuiveringsinstallatie  Dongemond,  de  bedrijventerreinen  Weststad  en 
Statendam,  de  geplande  woonwijken  Zwaaikom  en  De  Contreie  en  de  leidingstrook  rondom  de 
Rotterdam‐Rijn Pijpleiding (RRP).  
In  dit  cluster  liggen  kansen  en  er  zijn  besprekingen  gaande  tussen  industriële  partijen,  waaronder 
Martens, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta en Essent, om tot een samenwerking te komen. 
 
Cluster 6: De bedrijventerreinen Everdenberg en Vijf Eiken, het ontwikkelingsgebied Oosterhout Oost  
en de capaciteitsuitbreiding van de N629 tussen Oosterhout en Dongen.  
Op de Vijf Eiken zijn na inventarisatie van de bedrijven een aantal kansen te onderscheiden. Zo lijkt er in 
het westelijke gedeelte  van de Vijf Eiken een mogelijkheid  voor  lokale opwek  van energie. Het  gaat 
hierbij  om  de  bedrijven  Knauf  Insulation,  Mauser  Benelux  en  Döhler  Nederland.  Mauser  Benelux 
verbruikt vooral elektriciteit en Knauf  Insulation en Döhler Nederland zowel gas als elektriciteit. Door 
gezamenlijk energie op te wekken, bestaan er kansen voor synergievoordelen. 
 

                                                            
98 WKK: Warmtekrachtkoppeling, gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. 
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In het oostelijke gedeelte van de Vijf Eiken is onder andere Corus Tubes gevestigd. Corus heeft warmte 
over en deze kan mogelijk gebruikt worden door Van der Kooy Pijnacker en Rodenburg Biopolymers. 
Hoewel de hoeveelheden  te benutten warmte  relatief beperkt zijn, zijn energiebesparingen mogelijk. 
Daarnaast  zijn  de  onderlinge  afstanden  klein, wat  de  financiële  haalbaarheid  ten  goede  zal  komen. 
Tevens komen er een aantal bedrijven bij  in het oostelijke gedeelte van de Vijf Eiken, waaronder een 
gloeibedrijf,  Hoff  Heating  Systems.  Dit  bedrijf  zal  op  den  duur mogelijk  restwarmte  over  hebben. 
Daarnaast zijn er uitbreidings‐ en vestigingsplannen van andere bedrijven, welke energie vragend zullen 
zijn voor onder andere gebouwverwarming. Hier ligt dus een kans voor een (kleinschalig) warmtenet. 
 
Daarnaast zijn er bij een aantal bedrijven op de Vijf Eiken vergistbare biomassastromen beschikbaar. In 
de gemeente Dongen zijn ook ontwikkelingen gaande betreffende biomassavergisting. Het lijkt daarom 
verstandig de beschikbare vergistbare biomassastromen van de Vijf Eiken hierbij onder te brengen. 
 

Bedrijf 
Hoeveelheid 
(ton/jaar) 

Aard 

Van der Kooy  1.00099  Laag calorisch (17 Megajoule/kilo) 
Döhler Nederland  150  Biomassaslib 
Rodenburg Biopolymers  100  Extruder afval (zetmeel) 
Smurfit Kappa Vandra  67  Zetmeel residu 

Tabel 22: Beschikbaarheid biomassastromen Vijf Eiken. 

 
Cluster  7:  Bedrijventerrein  Vosdonk,  de  geplande  glastuinbouw  in  Etten‐Leur  Noordwest  en  het 
zoekgebied voor verstedelijking Hoge Haansberg.  
Saint‐Gobain  Isover  verbruikt  een  grote  hoeveelheid  aardgas,  hierbij  komt  tevens  een  grote 
hoeveelheid CO2 vrij. Deze CO2 zou afgevangen kunnen worden en vervolgens gebruikt kunnen worden 
bij bijvoorbeeld de bestaande en geplande uitbreiding van glastuinbouw in Etten‐Leur. 
 
Op het  terrein van Saint‐Gobain  Isover  is  tevens een gasontvangststation  (GOS) aanwezig. Gezien de 
grote hoeveelheid aardgas dat Saint‐Gobain  Isover verbruikt,  lijkt het  interessant om uit de expansie 
van  het  aardgas  energie  te  winnen.  Of  deze  kans  benut  kan  worden  moet  nog  verder  worden 
onderzocht. 
 
Koppeling B: Bedrijventerrein Zwartenberg (Etten‐Leur) 
Op Zwartenberg  zijn onder andere de bedrijven Hill’s Pet Nutrition en  Synbra Technology gevestigd. 
Hill’s Pett Nutrition en Synbra Technology verbruiken een redelijke hoeveelheid aardgas, daarbij komt 
CO2  vrij.  Deze  zou  afgevangen  kunnen  worden  en  Synbra  Technology  zou  de  CO2  in  haar  nieuwe 
productieproces  kunnen  gebruiken.  Tevens  ligt  in  de  nabijheid  van  het  bedrijventerrein  het 
glastuinbouwgebied Spiepolder, waar CO2 ingezet zou kunnen worden. 
 
Voor Hill’s Pet Nutrition, Synbra Technology en Saint‐Gobain Isover lijkt het daarom interessant om CO2 
af  te  vangen  en  te  benutten  in  de  omgeving.  Dit  sluit  aan  bij  de  doelstellingen  van  het  project 

                                                            
99  Van  der  Kooy  geeft  bovendien  aan  veel  biomassastromen  in  handen  te  hebben,  ongeveer  20  kiloton.  Deze  komen  wellicht  ook  in 
aanmerking als uitbreiding van de activiteiten in Oosterhout doorgang vinden. 
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‘Connecting  CO2  –  the  next  step’.  Tevens  kan  hier  wellicht  aangesloten  worden  op  de  geplande 
ontwikkelingen  van  reststroomkoppeling  tussen  de  haven‐  en  industrieterrein  Moerdijk  en  de 
glastuinbouwgebieden Spiepolder en Langeweg. 
 
Koppeling C: Bedrijventerrein Gasthuiswaard (Geertruidenberg)  
Uit de inventarisatie is niet gebleken dat op bedrijventerrein Gasthuiswaard interessante hoeveelheden 
reststromen beschikbaar zijn.  
 
Koppeling D: Moerdijk   Geertruidenberg 
Gecombineerd met  de  geplande  AmBra  gasleiding  kan mogelijk  leidinginfrastructuur  voor  regionale 
uitwisseling  van  reststromen   worden  aangelegd. Het  projectgebied  kan  op  deze manier  verbonden 
worden met het haven‐ en  industrieterrein Moerdijk. Op dit moment zijn er echter geen aanwijsbare 
mogelijkheden gevonden voor uitwisseling van reststromen. Het blijft overigens wel een  interessante 
ontwikkeling omdat op deze manier een robuust netwerk van reststroomkoppelingen in West‐Brabant 
kan ontstaan. 

4.3.1 Nieuwe kansen 

Uit de inventarisatie is een nieuwe mogelijkheid naar voren gekomen. 
 
Cluster 8: Koude‐ en warmtenet bedrijventerrein Dombosch (Geertruidenberg) 
Op  het  bedrijventerrein  Dombosch  in  Geertruidenberg  is  een  warmte‐  en  koudevraag.  Het 
bedrijventerrein is echter niet gekoppeld aan het nabijgelegen Amernet. Hier ligt dus een mogelijkheid 
om het terrein te voorzien van een gecombineerde koude‐ en warmtenet. Hiervoor dienen echter wel 
forse investeringen gedaan te worden, omdat er geen bruikbare infrastructuur aanwezig is. 
 
Tevens staat er ten oosten van Dombosch een uitbreiding gepland van de A27. Hier kan wellicht gebruik 
gemaakt  worden  van  een  combinatie  van  de  asfaltzonnecollector  met  KWO.  Rijkswaterstaat  is  in 
principe op zoek naar pilot‐projecten om de toepasbaarheid te testen. 

4.4 Conclusie 

In  figuur 14  is de ontwikkeling van de  clusters en ontwikkeling  in kaart gebracht. De bovenste kaart 
geeft de kansenkaart weer van vóór de inventarisatie, de onderste kaart van na de inventarisatie.  
 
Een overzicht van de clusters en koppelingen is opgenomen in een matrix, zie tabel 23. De matrix geeft 
naast  de  ontwikkelingen  gedurende  het  onderzoek  ook  aan  welke  clusters  en  koppelingen  in 
aanmerking komen voor een business case. Tevens is vermeld bij welke lokale/regionale projecten een 
cluster of koppeling zou kunnen aansluiten.  
 
In de matrix zijn potentiële business cases benoemd, waarvan cluster, 5, 6a, 6b en 7a en 7b worden 
uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. Ook is van Koppeling B een projectbeschrijving gemaakt, gezien 
de voorziene meerwaarde voor ‘Vergistingsproject Dongen’. 
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Figuur 14: De kansenkaart voor (boven) en na (onder) de inventarisatie  
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Kenmerk 
(Figuur 14) 

Gebiedsanalyse: 
functies en 
ontwikkelingen 

Inventarisatie: 
Mutaties 

Inventarisatie: 
Kansen? 

Kenmerk 
(Figuur 14) 

Potentiële 
business  
case 

Uitwerking 
(eventueel) 

Breda 
Cluster 

1 
Bedrijventerrein, 
glastuinbouw 

Afgevallen  Nee       

Cluster 
2 

Bedrijventerreinen, 
recreatieve functies, 
herstructureringswijken, 
ontwikkeling woon‐ en 
werkfuncties en Amernet 

Beperkt tot 
bedrijventerrein 
Emer/De Krogten 

Ja; benutting 
restwarmte voor 
Amernet (‘bijstook’) 

Cluster 
2 

Nee   

Ja; benutting 
biomassa + 
uitkoppeling warmte 

Cluster 
3a 

Nee 
Gemeente Breda / 
Essent Cluster 

3 

Biomassacentrale, 
bedrijventerrein, 
herstructureringswijken, 
woningbouw en Amernet 

Opgesplitst 
Ja; lokale WKK + 
uitkoppeling warmte 

Cluster 
3b 

Nee 
AM Wonen / 
Essent 

Cluster 
4 

Ontwikkeling zorg‐, 
onderwijs‐ en 
kantoorfuncties 

Afgevallen  Nee       

Koppeling 
A 

RWZI en (ontwikkeling) 
glastuinbouw 

Beperkt tot RWZI 
Nieuwveer 

Ja; aanbod biogas 
Koppeling 

A 
Nee 

Waterschap 
Brabantse Delta 

Oosterhout 

Cluster 
5 

Bedrijventerreinen, RWZI, 
woningbouw en Amernet 

Beperkt tot bedrijven‐ 
terreinen Weststad en 
Statendam, RWZI en 
Amernet 

Ja; benutting biogas 
voor lokale WKK + 
afvang en hergebruik 
CO2 

  Ja 
§ 5.1, § 5.2 en 
Connecting CO2 

Ja; lokale WKK 
Cluster 
6a 

Ja  § 0 

Ja; benutting 
restwarmte 

Cluster 
6b 

Ja  § 5.4 
Cluster 

6 

Bedrijventerreinen, 
ontwikkeling woon‐ en 
werkfuncties 

Opgesplitst 

Ja; aanbod 
vergistbare biomassa 

Koppeling 
B 

Nee 
Vergistingsproject 
Dongen 

Etten‐Leur 

Cluster 
7 

Bedrijventerrein, 
glastuinbouw, 
ontwikkeling woon‐ en 
werkfuncties 

Beperkt tot bedrijven‐
terrein Vosdonk en 
glastuinbouw 

Ja; afvang en 
hergebruik CO2 

Cluster 
7a 

Ja 
§ 5.5 en 
Connecting CO2 

Koppeling 
B 

Bedrijventerrein en 
(ontwikkeling) 
glastuinbouw 

Vorming cluster 
Ja; afvang en 
hergebruik CO2 

Cluster 
7b 

Ja 
§ 5.5 en 
Connecting CO2 

Geertruidenberg 
Koppeling 

C 
Bedrijventerrein, 
glastuinbouw en Amernet 

Afgevallen  Nee       

Koppeling 
D 

Bedrijventerreinen en 
ontwikkeling 
leidinginfrastructuur 

Afgevallen  Nee       

 
Bedrijventerrein, 
ontwikkeling 
infrastructuur en Amernet 

Toegevoegd 
Ja; warmte‐ en 
koudelevering vanuit 
Amernet en/of asfalt 

Cluster 
8 

Nee   

Tabel 23: Matrix met de samengevatte resultaten van de gebiedsanalyse en inventarisatie fasen. 
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Voor  de  overgebleven  kansrijke  clusters  en  koppelingen  uit  de  inventarisatie  is  samen  met  de 
betrokken  overheden  en  bedrijven  besloten  deze  niet  binnen  dit  onderzoek  uit  te  werken.  In 
onderstaande tabel wordt dit per cluster of koppeling kort toegelicht. 
 
Cluster / Koppeling (gemeente)  Onderbouwing 

Cluster 2 ‐ De Krogten (Breda)  Deze optie is alleen kansrijk bij koppeling met het Amernet. Eerder onderzoek heeft

echter uitgewezen dat dit zowel energetisch als financieel onvoldoende oplevert. 

Cluster 3a ‐ Teteringen (Breda)  De gemeente Breda is actief betrokken bij de ontwikkeling van de biomassa‐

centrale en wil het project ook zelf verder uitvoeren. 

Cluster 3b ‐ Hero‐terrein (Breda)  De woningbouw op het Hero‐terrein is voorlopig uitgesteld. Daarbij is bij eerder 

onderzoek gebleken dat koppeling aan het Amernet niet haalbaar is. 

Koppeling A ‐ RWZI Nieuwveer (Breda)  Het waterschap heeft besloten een marktconsultatie uit te voeren om de meest 

rendabele benutting voor het biogas te vinden.  

Koppeling B ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Er wordt een koppeling voorzien met de naastliggende gemeente Dongen waar 

onderzoek wordt gedaan naar een vergistinginstallatie. Een projectbeschrijving 

hierover is aangeboden aan het projectteam in Dongen (zie bijlage 7.4).  

Cluster 8 ‐ Dombosch (Geertruidenberg)  De koppeling van bedrijventerrein Dombosch aan het Amernet in combinatie met 

asfaltzonnecollectoren op de A27 is nog ‘toekomstmuziek’. De casus is als 

studiemateriaal ingebracht bij de Avans Hogeschool. 

Tabel 24: Overzicht clusters en koppelingen, niet uitgewerkt in business cases 
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5 Fase 3: business cases 

Door het doorlopen van de voorgaande  twee  fasen van het onderzoek zijn uiteindelijk acht kansrijke 
clusters  en  koppelingen  voortgekomen.  In  dit  hoofdstuk worden  hiervan  drie  clusters  uitgewerkt  in 
globale business cases. Uitwerking van deze drie clusters heeft geleid tot vijf business cases: 
 

1. Cluster 5: Koude‐ en warmtenet bedrijventerrein Weststad (Oosterhout) 
2. Cluster 5: CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad (Oosterhout) 
3. Cluster 6a: Symbiose bedrijventerrein Vijf Eiken (Oosterhout) 
4. Cluster 6b: Benutting restwarmte bedrijventerrein Vijf Eiken (Oosterhout) 
5. Cluster 7a en b: CO2‐afvang en hergebruik Etten‐Leur 

 
De businesscases worden  in de  volgende paragrafen beschreven.  In deze businesscases  zal  in detail 
worden ingegaan op de mogelijk‐ en haalbaarheid van de reststroomkoppeling, middels een technische 
analyse,  conceptuele uitwerking en een  financiële analyse. Ook  zal worden aangegeven hoeveel CO2 
met de voorgenomen reststroomkoppeling vermeden kan worden om ook enig inzicht te geven in het 
milieuvoordeel. Afsluitend van elke business case wordt ingegaan op mogelijke vervolgstappen van de 
business cases. 
 
In deze fase van het onderzoek hebben workshops met betrokken partijen plaatsgevonden. 

5.1 Cluster 5: Koude‐ en warmtenet bedrijventerrein Weststad (Oosterhout) 

5.1.1 Inleiding 

‘Koude‐ en warmtenet bedrijventerrein Weststad’ heeft betrekking op een kans voor uitwisseling van 
koude en warmte tussen een aantal bedrijven op het Oosterhoutse bedrijventerrein Weststad. 
 
De  betrokken  bedrijven  bij  deze  business  case  zijn  Martens,  IKEA,  Waterschap  Brabantse  Delta 
(Rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemond), Essent (Amernet) en enkele ‘kleinere’ bedrijven gevestigd 
op Weststad. Voor een overzicht van de actoren zie figuur 15. 
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Figuur 15: Overzichtskaart 'Koude‐ en warmtenet bedrijventerrein Weststad'. 

5.1.2 Technische analyse 

Martens verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid aardgas in een gipskartonfabriek. In de rookgassen van 
deze fabriek zit nog warmte die mogelijk uitgekoppeld kan worden. Verder beschikt Martens nog over 
warmtekrachtinstallaties  (WKK‐installaties) en een absorptiekoelmachine. Deze worden gebruikt voor 
eigen  warmte‐  en  koudebehoefte.  Naast  het  terrein  van Martens  is  een  diepe  bouwplas,  deze  is 
mogelijk inzetbaar als koudebuffer. 
 
Het waterschap Brabantse Delta heeft op de RWZI Dongemond in potentie circa 1 miljoen kuub biogas 
beschikbaar.  Op  dit  moment  wordt  dit  gebruikt  om  een  WKK‐installatie  te  stoken,  maar  het  een 
gedeelte  van  de  geproduceerde  warmte  moet  ‘weg’  gekoeld  worden.  Het  waterschap  heeft 
aangegeven te overwegen om voor de eigen warmtevraag warmtepompen in te gaan zetten, zodat het 
biogas vermarkt kan worden. 
 
IKEA heeft een behoorlijke warmtevraag om de hallen op  temperatuur  te houden. Daarvoor beschikt 
IKEA over twee kleine WKK‐installaties. De hierbij geproduceerde elektriciteit wordt teruggeleverd aan 
het net. 
 
Op het noordwestelijk gedeelte van Weststad zijn enkele ‘kleinere’ bedrijven gevestigd. Deze bedrijven 
hebben een warmte‐ en koudevraag en liggen in de nabijheid van het bestaande Amernet. 
 



 

20 december 2010  Benutting reststromen West‐Brabant Oost   67/95 

In tabel 25 zijn vraag naar en aanbod van warmte en koude van de verschillende partijen weergegeven. 
Op dit moment bestaat er qua energie‐inhoud een redelijke match tussen vraag en aanbod van zowel 
warmte als koude. 
 

  GJ/jaar  Aard 
Aanbod warmte     
Martens  10.000  In rookgassen gipsfabriek 
RWZI Dongemond  23.300  1 miljoen m3 biogas 
Vraag warmte     
RWZI Dongemond  7.330  Benodigd op circa 35°C 
IKEA  17.000  Benodigd voor ruimteverwarming 
Overige bedrijven  5.000  Benodigd voor ruimteverwarming 
Aanbod koude     
Koudeplas  4.600   
Vraag koude     
Overige bedrijven  2.700  Benodigd voor ruimtekoeling 

Tabel 25: Overzicht warmte en koude aanbod en vraag. 

5.1.3 Conceptuele uitwerking 

Omdat  er  een  redelijke  match  bestaat  tussen  vraag  en  aanbod  is  onderzoek  verricht  naar  de 
mogelijkheid  tot  uitwisseling  van  warmte  en  koude  op  het  bedrijventerrein  Weststad.  Er  zijn 
verschillende  varianten  beschouwd.  Zo  is  onderzoek  verricht  naar  een  grootschalig  koude‐  en 
warmtenet op het bedrijventerrein Weststad, maar ook naar biogaslevering aan Martens voor voeding 
aan de WKK. In deze paragraaf wordt de meest kansrijke variant beschreven. In figuur 16 is de variant 
schematisch weergegeven. 
 

Figuur 16: Schematische weergave 'Warmtenet bedrijventerrein Weststad' 
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De  variant  gaat  uit  van  een  uitbreiding  van  het  Amernet  naar  de  RWZI  en  vervolgens  onder  het 
Wilhemina‐kanaal door om daar, deels duurzame, warmte te leveren aan Martens en IKEA. Het biogas 
geproduceerd  door  de  RWZI  Dongemond  zal  worden  ingezet  om  de  eigen  WKK‐installatie  aan  te 
drijven, de installatie kan overtollige duurzame warmte leveren aan het warmtenet. Tevens worden de 
reeds  bestaande WKK‐installaties  gekoppeld  aan  het warmtenet  (als  back‐up).  De mogelijkheid  om 
warmte uit andere installaties, zoals de gipsfabriek, is in de figuur reeds opgenomen. Deze variant biedt 
tevens mogelijkheden om in de toekomst meer partijen op Weststad aan te sluiten op het warmtenet. 

5.1.4 Financiële analyse 

De financiële analyse behelst een berekening van de eenvoudige terugverdientijd. In de berekening zijn 
kosten  meegenomen  voor  benodigde  leidinginfrastructuur,  koppelingen,  installaties  en  dergelijke. 
Tevens  zijn  voorbereidingskosten,  algemene  en  onvoorziene  kosten,  kosten  voor  onderhoud  en 
exploitatie  meegenomen  in  de  berekening.  In  tabel  26  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de 
belangrijkste resultaten van de financiële analyse. 
 

Totale investeringskosten  € 1.750.000 

Jaarlijks bedrijfsresultaat  € 109.000 

Eenvoudige terugverdientijd  Circa 16 jaar 

Tabel 26: Overzicht resultaten financiële analyse ‘Warmtenet bedrijventerrein Weststad’. 

5.1.5 Vermeden CO2‐uitstoot 

Met het warmtenet kan warmte van de RWZI, welke nu wordt weggekoeld, nuttig ingezet worden. De 
weggekoelde warmte heeft een energie‐inhoud van circa 250.000 m3 aardgas equivalenten (7.770 GJ). 
Mocht dit optimaal benut worden dan valt met het warmtenet zodoende circa 440 ton aan CO2 uitstoot 
te vermijden. 

5.1.6 Conclusies 

De  bedrijven  zijn  onderling,  in  een  projectgroep,  actief  op  zoek  naar  oplossingen  om  het  primair 
energieverbruik te verminderen. Dit proces loopt echter niet soepel. Er zijn in potentie veel kansen voor 
een uitgebreid energienetwerk, de financiële haalbaarheid van deze kansen zijn echter matig.  
 
Een aantal bedrijven op en rondom bedrijventerrein Weststad beschikt reeds over (duurzame) energie‐
installaties.  Tevens  heeft Martens  on‐site  al  een  kleinschalig warmtenet. Aansluiting  hiervan  op  het 
Amernet lijkt op de korte termijn de meest haalbare optie. Op het moment dat hierbij tevens de RWZI 
wordt aangesloten, kan ook duurzame warmte op het Amernet worden afgezet. Aansluiting van het 
Martens warmtenet op het Amernet kan ook een impuls vormen voor omliggende bedrijven. 
 
Gezien  de  interesse  en  bereidheid  van  de  bedrijven  is  het  aan  te  bevelen  de  projectgroep  te 
ondersteunen in het proces naar realisatie van een energienetwerk. De projectgroep heeft aangegeven 
behoefte te hebben aan een externe ‘aanjager’ die de focus op het eindresultaat kan houden. 
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5.2 Cluster 5: CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad (Oosterhout) 

5.2.1 Inleiding 

Uit  enquêtes  en  bedrijfsbezoeken  is  naar  voren  gekomen  dat  op  bedrijventerrein Weststad  in  de 
gemeente  Oosterhout  diverse  bedrijven  een  relatief  grote  CO2‐uitstoot  hebben.  Daarnaast  ligt  ten 
noorden  van  Weststad  het  grootschalige  glastuinbouwgebied  Plukmadesepolder  (in  de  gemeente 
Drimmelen),  waar  bedrijven  een  potentiële  CO2‐vraag  hebben.  Dit  betekent  dat  er  op  en  rondom 
bedrijventerrein Weststad mogelijkheden liggen voor zowel afvang als hergebruik van CO2.  

Potentiële  aanbieders  van  CO2  zijn  het  bedrijf Martens  (in  het  bijzonder  het  onderdeel  Gypsys)  en 
mogelijk  RWZI Dongemond, een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Brabantse Delta. Bij 
die  laatste  zijn de mogelijkheden echter afhankelijk van de eventuele omvorming van deze RWZI  tot 
‘Energiefabriek’  (zie  3.3.2).  In  eerste  instantie  wordt  daarom  alleen  naar  het  aanbod  bij  Martens 
gekeken. Het potentiële CO2‐aanbod bij Martens bevindt zich grotendeels  in de rookgassen van  twee 
warmtekrachtinstallaties (WKK’s) en van de Gypsys‐fabriek.  
 
Potentiële  afnemers  van CO2  zijn de  glastuinbouwbedrijven die  in het  gebied Plukmadesepolder  zijn 
gevestigd.  De  CO2‐vraag  bij  deze  bedrijven  is  relatief  groot,  omdat  ze  vanuit  de  nabijgelegen 
Amercentrale  (rest)warmte  geleverd  krijgen.  Vanwege  deze  externe  warmtevoorziening  hebben  de 
glastuinbouwbedrijven  kleinere  (of  zelfs  geen)  eigen  warmtekrachtinstallaties  staan,  waarmee  CO2 
opgewekt kan worden. Daarom maken ze (gedeeltelijk) gebruik van extern geleverde, vloeibare CO2, die 
echter relatief duur is.  
 
In figuur 17 is te zien dat bovenstaande potentiële aanbieders en afnemers op relatief korte afstanden 
van elkaar zijn gesitueerd.  
 

 
Figuur 17: Overzichtskaart ‘CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad’. 



 

20 december 2010  Benutting reststromen West‐Brabant Oost   70/95 

5.2.2 Technische analyse 

In tabel 27 is de omvang van het aanbod‐ en vraagpotentieel van CO2 weergegeven. Daarbij is voor het 
potentiële aanbod van Martens aangenomen dat de CO2‐uitstoot volledig kan worden afgevangen (en 
hergebruikt). Voor de potentiële vraag vanuit Plukmadesepolder  is uitgegaan van een jaarhoeveelheid 
tussen de 0,2 en 0,4 kiloton CO2 per hectare glastuinbouw. 
 

Locatie  Hoeveelheid CO2 

(kton/jaar) 
Oppervlakte 

(hectare) 

Aanbod (potentieel)     

Martens (bedrijventerrein Weststad)  27 – 36   

     

Vraag (potentieel)     

Glastuinbouwgebied Plukmadesepolder  26 ‐ 52  130 
Tabel 27: Aanbod en vraag CO2 (potentieel)  

 
Uit tabel 27 blijkt dat  ‘CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad’ kansrijk  is, het potentiële 
CO2‐aanbod van Martens kan volledig benut worden  in glastuinbouwgebied Plukmadesepolder. Om  in 
de maximale, potentiële  vraag  te  kunnen  voorzien  is uitbreiding  van het CO2‐aanbod nodig. Dit  kan 
eventueel (gedeeltelijk) gevonden worden bij een ‘Energiefabriek’ op RWZI Dongemond. 
 
Bij de bovenstaande  constatering dient opgemerkt  te worden dat het  jaarprofiel van CO2‐aanbod en 
vraag verschilt, waardoor  (periodiek) een  ‘mismatch’ kan ontstaan. Het aanbod  lijkt  relatief constant 
verdeeld te zijn over het jaar, de vraag lijkt grotendeels geconcentreerd te liggen in de periode tussen 
half april en begin oktober. 

5.2.3 Conceptuele uitwerking 

CO2‐afvang  en  hergebruik  is mogelijk  in  de  vorm  van  een  koppeling  tussen  het  bedrijf Martens  op 
bedrijventerrein Weststad en glastuinbouwgebied Plukmadesepolder. Hiervoor zijn grofweg twee zaken 
nodig: 

‐ De afvang en zuivering van 30 kiloton CO2 bij Martens. 
‐ Een CO2‐leidingnetwerk met een (totale) lengte van circa 3 kilometer. 

 
Martens  kan  door  een  koppeling  zijn  CO2‐uitstoot  beperken  en  daarmee  (mogelijk)  besparen  op  de 
kosten voor emissierechten. De glastuinbouwbedrijven  in de Plukmadesepolder kunnen de geleverde 
CO2 benutten  voor het  groeiproces  van  gewassen  (fotosynthese)  en  kunnen besparen  op de  kosten 
voor extern geleverde CO2. 
 
De haalbaarheid  van  ‘CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad’ wordt  verder onderzocht 
aan de hand van een beknopte financiële analyse in 5.2.4. 



 

20 december 2010  Benutting reststromen West‐Brabant Oost   71/95 

5.2.4 Financiële analyse 

Vooraf aan de financiële analyse wordt het volgende voorbehoud gemaakt:  
 

‐ De analyse geeft een indicatie van de economische haalbaarheid van CO2‐koppeling op het 
moment dat de technieken voor afvang en zuivering van CO2 voldoende ontwikkeld zijn om op 
grote schaal toe te passen. 

 
Daarnaast  is uitgegaan van een  situatie waarin een exploitatiebedrijf de benodigde  infrastructuur en 
installaties  voor  de  CO2‐koppeling  realiseert,  beheert  en  exploiteert.  Dit  exploitatiebedrijf  wordt 
verantwoordelijk voor afvang, zuivering, transport en levering van CO2. 
 
Het resultaat van de financiële analyse  is de eenvoudige terugverdientijd van CO2‐koppeling voor een 
exploitatiebedrijf. Deze terugverdientijd is bepaald aan de hand van twee variabelen: 
 

‐ De totale investeringskosten, gevormd door de kosten voor het CO2‐leidingnetwerk, afvang‐ en 
zuiveringsinstallaties en (een percentage) onvoorziene kosten.  

‐ Het jaarlijkse bedrijfsresultaat, dat berekend is door de jaarlijkse kosten (voor transport, afvang, 
zuivering, onderhoud en beheer) tegenover de inkomsten van CO2‐verkoop te zetten.   

 
In tabel 28 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten van de financiële analyse.  
 

Totale investeringskosten  € 605.000 

Jaarlijks bedrijfsresultaat  € 258.000 

Eenvoudige terugverdientijd  Circa 2½ jaar 

Tabel 28: Uitkomsten financiële analyse 

5.2.5 Vermeden CO2‐uitstoot 

Bij een CO2‐koppeling  tussen Martens en Plukmadesepolder kan een aanzienlijke milieuwinst worden 
geboekt  door  Martens,  omdat  de  CO2‐uitstoot  met  ongeveer  een  derde  verminderd  wordt  door 
benutting  in  de  glastuinbouw100.  Circa  30  procent  van  de  CO2 wordt  in  de  kassen  door  de  planten 
opgenomen. Dit betekent dat  ‘CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad’ bij Martens voor 
een CO2‐reductie van circa 9 kiloton kan zorgen. Per saldo lijkt geen sprake van CO2‐reductie, omdat de 
ene  ‘CO2‐reststroom’  (vloeibaar) door de andere  (een CO2‐koppeling) vervangen wordt. Productie en 
transport van vloeibare CO2  leiden echter  tot extra CO2‐uitstoot,  zodat ook per  saldo een  (beperkte) 
milieuwinst kan worden geboekt.   

5.2.6 Conclusies 

Allereerst kan vastgesteld worden dat op  technisch vlak nog ontwikkelingen nodig zijn om afvang en 
zuivering van CO2 mogelijk te maken. In West‐Brabant speelt een regionaal initiatief dat zich met deze 

                                                            
100 CO2‐afvang en ‐opslag in Rijnmond. Rotterdam Climate Initiative, 2007. 
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ontwikkelingen bezighoudt, het project ‘Connecting CO2’. Mogelijk kan hierbij aangesloten worden voor 
verdere uitwerking van ‘CO2‐afvang en hergebruik bedrijventerrein Weststad’. 
 
Afvang en hergebruik van CO2 is mogelijk in de vorm van een koppeling tussen het bedrijf Martens en 
glastuinbouwgebied Plukmadesepolder. Op het moment dat afvang‐ en zuiveringstechniek voldoende 
ontwikkeld zijn,  is deze koppeling economisch haalbaar en  is een aanzienlijke   milieuwinst te behalen. 
Daarbij  is nog wel aanvullend onderzoek nodig naar de omvang en het  jaarprofiel van CO2‐aanbod en 
vraag en naar een mogelijke uitbreiding van het CO2‐aanbod  (eventueel met een  ‘Energiefabriek’ op 
RWZI Dongemond).  

5.3 Cluster 6a: Symbiose bedrijventerrein Vijf Eiken (Oosterhout) 

5.3.1 Inleiding 

‘Symbiose  bedrijventerrein  Vijf  Eiken‘  heeft  betrekking  op  een  kans  voor  uitwisseling  van  koude,  
warmte en CO2 tussen een aantal bedrijven op het Oosterhoutse bedrijventerrein Vijf Eiken. 
 
De  betrokken  bedrijven  bij  deze  business  case  zijn  Döhler  Holland,  Mauser  Benelux  en  Knauf 
Insulations. Voor een overzicht van de actoren zie figuur 18. 
 

 
Figuur 18: Overzichtskaart ‘Symbiose bedrijventerrein Vijf Eiken’ 

5.3.2 Technische analyse 

Döhler Holland heeft het plan in overweging om met biogas opgewekt uit een eigen waterzuivering een 
WKK  te  gaan  bedrijven. Döhler  staat  open  om  de WKK  op  te  schalen,  zodat  samenwerking met  de 
omgeving mogelijk is. 
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Mauser Benelux heeft een groot aanbod van warmte (in MJ)  in het systeem van de matrijskoeling, dit 
aanbod is echter van een laagwaardige waarde (lage dT). Mauser werkt dit warmteoverschot weg met 
behulp  van  een  recirculatiesysteem  (met  onttrekkings‐  en  infiltratiebronnen  op  het  terrein  van 
Mauser). Het systeem kan op dit moment echter niet voldoende koude leveren en de energiebalans is 
zodoende niet kloppend. Intern wordt onderzoek verricht of dit systeem te wijzigen of te vervangen is. 
Gedacht wordt aan een WKO‐systeem, gecombineerd met vrije koeling in de winter. Alternatief is een 
systeem met een koeltoren met aanvulling van koelmachines. 
 
Om het warmteoverschot van Mauser weg te kunnen werken zou gedacht kunnen worden om achter 
de WKK  (van Döhler)  een  absorptiekoelmachine  te  plaatsen, welke  (rest)koude  levert  uit mogelijke 
restwarmte van de WKK. De geproduceerde koude zou kunnen worden benut als aanvulling op het al 
bestaande systeem, maar ook als aanvulling op het alternatieve systeem met koeltorens. 
 
Voor een  spotcooling‐proces gebruikt Mauser vloeibaar CO2. De  zuiverheid  is niet  zo  strikt als bij de 
glastuinbouw.  Gedacht  kan worden  om  de  CO2  uit  de  rookgassen  van  de WKK  af  te  vangen  en  te 
reinigen. 
 
Knauf verbruikt redelijk wat aardgas. Dit wordt deels gebruikt in een stoomketel. De stoomketel wordt 
gebruikt voor het (discontinue) EPS‐productie‐proces. Deze ketel is over gedimensioneerd. Er is contact 
geweest tussen Döhler en Knauf om wellicht warmte/stoom van de stoomketel uit te wisselen. Gedacht 
kan worden om de stoomketel deels op biogas (van Döhler) te laten functioneren. 
 
Naast  de  stoomketel  is  een  gasgestookte  droogoven  (voor  houtwolcementplaten)  een  grote 
energievrager. Wellicht dat in de oven warmte van een mogelijke WKK bij Döhler gebruikt kan worden. 

5.3.3 Conceptuele uitwerking 

In figuur 19 zijn de mogelijkheden om symbiose te behalen schematisch weergegeven.  
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Figuur 19: Schematische weergave mogelijkheden ‘Symbiose bedrijventerrein Vijf Eiken’. 

 
De  resultaten van het  interne onderzoek bij Döhler worden  januari 2011 verwacht. Het heeft op dit 
moment geen nut om een financiële berekening los te laten op de mogelijkheden. 

5.3.4 Conclusie 

Döhler Holland  verricht  intern  onderzoek  naar  de mogelijkheden  om  een  bio‐WKK  te  plaatsen. Het 
bedrijf  staat  daarnaast  open  om  de  mogelijkheden  om  de  de  bio‐WKK  op  te  schalen,  zodat 
samenwerking op energiegebied met omliggende bedrijven mogelijk  is, te  laten onderzoeken. Dit kan 
het beste plaats  vinden nadat het  interne onderzoek  is  afgerond. De  verwachting  is dat het  interne 
onderzoek in januari 2011 klaar is. 

5.4 Cluster 6b: Restwarmtebenutting bedrijventerrein Vijf Eiken (Oosterhout) 

5.4.1 Inleiding 

‘Restwarmtebenutting bedrijventerrein Vijf Eiken’ heeft betrekking op een kans voor uitwisseling van 
restwarmte tussen een aantal bedrijven op het Oosterhoutse bedrijventerrein Vijf Eiken. Met de aanleg 
van deze koppeling zijn mogelijk kostenbesparingen te realiseren en kan het milieu worden ontzien. 
 
De betrokken bedrijven bij deze business  case  zijn Corus Tubes, Van der Kooy Pijnacker, Rodenburg 
Biopolymers  en  Hoff  Heating  Systems  (HHS).  Daarnaast  zal  de  ontwikkeling  van  het  nieuwe 
bedrijventerrein Everdenberg‐Oost  in de toekomst wellicht kunnen profiteren van het uitwisselen van 
bijvoorbeeld restwarmte op bedrijventerrein Vijf Eiken. Voor een overzicht van de actoren zie figuur 20. 
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Figuur 20: Overzichtskaart 'Restwarmtebenutting bedrijventerrein Vijf Eiken'. 

5.4.2 Technische analyse 

In tabel 29 zijn de vraag naar en aanbod van warmte van de verschillende partijen weergegeven. 
 

  Energie 
aanbod/vraag 

Aardgas 
equivalenten 

Opmerkingen 

Aanbod  MJ/jaar  m3/jaar a.e.   
Corus Tubes  25.000.000  800.000  Beschikbaar op lage temperatuur 
HHS  n.n.b.  n.n.b.  Vergunningaanvraag 
Vraag  MJ/jaar  m3/jaar a.e.   
Van der Kooy  25.000.000  800.000  Warmtevraag 90‐100°C 
Rodenburg  80.000  25.000  Warmtevraag 90‐100°C 
Everdenberg‐Oost  n.n.b.  n.n.b.  In ontwikkeling 

Tabel 29: Overzicht warmte aanbod en vraag. 
 
Op dit moment bestaat er qua energie‐inhoud een goede match tussen de vraag van Van der Kooy en 
Rodenburg  en  het  aanbod  van  Corus  Tubes.  Echter  is  nog  niet  geheel  duidelijk  hoeveel  warmte 
daadwerkelijk beschikbaar gemaakt kan worden bij Corus Tubes, hiervoor dient het productieproces bij 
het  bedrijf  beter  onderzocht  te  worden.  In  deze  analyse  wordt  ervan  uitgegaan  dat  de  energie, 
beschikbaar bij Corus Tubes, beschikbaar kan komen op een voldoende hoog temperatuursniveau voor 
een warmtenet. 

5.4.3 Conceptuele uitwerking 

In figuur 21  is de mogelijkheid tot uitwisseling van warmte schematisch weergegeven. De uitwisseling 
van warmte zal middels een financiële analyse getoetst worden aan de haalbaarheid. 
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Figuur 21: Schematische weergave ‘Restwarmtebenutting bedrijventerrein Vijf Eiken’. 

 
In  de  toekomst  kan mogelijk  ook  Hoff  Heating  Systems  warmte  leveren  aan  en  Everdenberg‐Oost 
warmte afnemen van het warmtenet. Het warmtenet kan hierdoor versterkt en robuuster worden. 

5.4.4 Financiële analyse 

De  financiële analyse behelst een berekening van de eenvoudige  terugverdientijd en  is gebaseerd op 
een  situatie  waarbij  een  exploitatiebedrijf  de  benodigde  installaties  en  infrastructuur  zal  bouwen, 
aanleggen, beheren en exploiteren. Het exploitatiebedrijf koopt warmte in bij Corus Tubes en verkoopt 
deze aan de bedrijven Van der Kooy en Rodenburg.  
 
In de berekening zijn kosten meegenomen voor benodigde warmteleidingen, koppelingen,  installaties 
en  dergelijke.  Tevens  zijn  voorbereidingskosten,  algemene  en  onvoorziene  kosten,  kosten  voor 
onderhoud en exploitatie meegenomen in de berekening. Het resultaat van de financiële analyse geeft 
de ‘winst’ en de eenvoudige terugverdientijd per partij.  
 
In tabel 30 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de financiële analyse. 
 

  Investerings‐ 
behoefte (€) 

Jaarlijks 
resultaat (€/jaar) 

TVT 
(jaren) 

Exploitatiebedrijf  1.520.000  124.400  12 
Corus Tubes  72.500  22.300  3 
Van der Kooy  72.500  24.000  3 
Rodenburg  29.000  800  36 

Tabel 30: Overzicht resultaten financiële analyse 'Restwarmtebenutting de Vijf Eiken'. 

 
Voor het exploitatiebedrijf wordt een eenvoudige terugverdientijd van ongeveer 12  jaar berekend. De 
terugverdientijd  is zeer gevoelig voor de benodigde aanpassingen bij Corus Tubes. De kosten hiervoor 
zijn echter nog zeer onduidelijk. 
 
Voor Corus en Van der Kooy zijn de terugverdientijden  in het gegeven scenario aanvaardbaar. Hierbij 
dient wel aangemerkt worden dat er nog een grote mate van onzekerheid bestaat in de daadwerkelijke 
mogelijkheden  om  de  warmte  bij  Corus  Tubes  beschikbaar  te  maken  op  een  voldoende  hoog 
temperatuursniveau.  Ook  over  de  benodigde  kosten  voor  koppeling  aan  een  dergelijk  warmtenet 
bestaat enige onzekerheid. Deze punten dienen zodoende in een volgende fase aandacht te krijgen.  
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Het is duidelijk dat het voor Rodenburg een moeilijke case zal worden. Dit komt vooral door het geringe 
aardgasverbruik, zodat er slechts weinig ruimte is voor investeringen. 

5.4.5 Vermeden CO2‐uitstoot 

Als  de  hoeveelheid  warmte  die  bij  Corus  Tubes  beschikbaar  is,  800.000 m3  aardgas  equivalenten, 
volledig wordt benut, is met het voorgestelde warmtenet jaarlijks ongeveer 1.440 ton aan CO2 uitstoot 
te vermijden.101 

5.4.6 Conclusies 

De financiële analyse laat zien dat, met de genomen aannames en uitgangspunten, een warmtenet een 
redelijk interessante optie kan zijn als de warmte op een voldoende hoog temperatuursniveau bij Corus 
Tubes uitgekoppeld kan worden. 
 
Aanvullend  onderzoek  is  nodig  naar  de  interne  optimalisatie wat  betreft  de warmtehuishouding  bij 
Corus Tubes. Hierbij dient aangegeven  te worden welke mogelijkheden er bestaan om verbeteringen 
door te voeren. Deze mogelijkheden dienen vervolgens geprioriteerd te worden. 
 
Nadat het aanvullende onderzoek bij Corus Tubes  is uitgevoerd kan onderzocht worden of een  lokaal 
warmtenet tot de reële mogelijkheden behoort. Hiervoor dient dan een meer uitgebreide business case 
opgesteld te worden. 

5.5 Cluster 7a en b: CO2‐afvang en hergebruik Etten‐Leur 

5.5.1 Inleiding 

Uit enquêtes en bedrijfsbezoeken is naar voren gekomen dat diverse bedrijven in de gemeente Etten‐
Leur een relatief grote CO2‐uitstoot hebben. Daarnaast zijn in de gemeente bedrijven gevestigd die een 
(potentiële) CO2‐vraag hebben. Dit betekent dat er in Etten‐Leur mogelijkheden liggen voor een 
businesscase rondom afvang en hergebruik van CO2.  

Potentiële aanbieders en afnemers van CO2 zijn op relatief korte afstanden van elkaar gesitueerd in 
twee clusters (zie figuur 22): 

‐ Cluster 7a; omvat de bedrijven Saint‐Gobain Isover, SVZ International en Roto Smeets Etten op 
industrieterrein Vosdonk en de bestaande en geplande glastuinbouw in het gebied Etten‐Leur 
Noordwest102.  

‐ Cluster 7b; omvat de bedrijven Hill’s Pet Nutrition en Synbra Technology op industrieterrein 
Zwartenberg en de bestaande en geplande glastuinbouw in het gebied Spiepolder (in de 
gemeente Moerdijk). 

 
Het potentiële CO2‐aanbod bevindt zich in de rookgassen van industriële bedrijven, de potentiële CO2‐
vraag ligt bij glastuinbouwbedrijven en bij één industrieel bedrijf (Synbra).  

                                                            
101 Bij de (volledige) verbranding van 1 kubieke meter aardgas komt ongeveer 1,8 kilogram CO2 vrij. 
102 Het in figuur 22 weergegeven zoekgebied glastuinbouw is inmiddels door de gemeente Etten‐Leur nader begrensd. 
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Figuur 22: Overzichtskaart ‘CO2‐afvang en hergebruik Etten‐Leur’ 

5.5.2 Technische analyse 

In tabel 31  is de omvang van het aanbod‐ en vraagpotentieel van CO2 weergegeven voor de bedrijven 
en (geplande) glastuinbouw in beide clusters. Daarbij is voor het potentiële aanbod aangenomen dat de 
CO2‐uitstoot van bedrijven volledig kan worden afgevangen  (en hergebruikt). Voor de potentiële CO2‐
vraag  bij  nieuwe  glastuinbouw  is  uitgegaan  van  toepassing  van  duurzame  warmteopties,  zoals 
geothermie, zonnewarmte en restwarmte. 
 
 

Locatie  Hoeveelheid CO2 

(kton/jaar)103 
Oppervlakte 

(hectare) 

Aanbod (potentieel)     

Cluster 7a: Industrieterrein Vosdonk  29 – 33   

Cluster 7b: Industrieterrein Zwartenberg  10 – 14   

     

Vraag (potentieel)     

Glastuinbouwgebied Etten‐Leur Noordwest  3  30 

Zoekgebied Etten‐Leur Noordwest   24  47 

Cluster 7a: bestaand / toekomstig (maximaal)   3 / 27   

     

                                                            
103 Voor de jaarlijkse CO2‐vraag van glastuinbouwbedrijven is uitgegaan van 0,1 kiloton CO2 per hectare voor bestaande 
glastuinbouw en 0,5 kiloton CO2 per hectare voor nieuwe glastuinbouw. 
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Glastuinbouwgebied Spiepolder  3  31 

Uitbreidingsgebied Spiepolder   28  55 

Synbra Technology  0.3 – 3  n.v.t. 

Cluster 7b: bestaand / toekomstig (maximaal)  3 / 34   

Tabel 31: Aanbod en vraag CO2 (potentieel) 

 
Uit tabel 31 blijkt dat beide clusters kansen bieden voor afvang en hergebruik van CO2:  

‐ In cluster 7a lijkt het aanbod voldoende om de bestaande en toekomstige vraag te dekken.  
‐ Voor cluster 7b kan in de huidige vraag worden voorzien, maar de maximale, toekomstige vraag 

kan waarschijnlijk niet ingevuld worden. 
 
Bij de bovenstaande constateringen dient opgemerkt te worden dat het jaarprofiel van CO2‐aanbod en 
vraag verschilt, waardoor  (periodiek) een  ‘mismatch’ kan ontstaan. Het aanbod  lijkt  relatief constant 
verdeeld te zijn over het jaar, de vraag lijkt grotendeels geconcentreerd te liggen in de periode tussen 
half april en begin oktober. 

5.5.3 Conceptuele uitwerking 

Cluster 7a 
CO2‐afvang  en  hergebruik  is mogelijk  in  de  vorm  van  een  koppeling  tussen  de  industriële  bedrijven 
Isover, SVZ en Roto Smeets op industrieterrein Vosdonk en glastuinbouwgebied Etten‐Leur Noordwest. 
Hiervoor zijn grofweg twee zaken nodig: 

‐ De afvang en zuivering van 27 kiloton CO2 bij de drie bedrijven. 
‐ Een CO2‐leidingnetwerk met een (totale) lengte van circa 6,4 kilometer. 

 
De betrokken bedrijven kunnen door een koppeling hun CO2‐uitstoot beperken en daarmee (mogelijk) 
besparen op de kosten voor emissierechten. De glastuinbouw kan de geleverde CO2 benutten voor het 
groeiproces  van  gewassen  en  kan  op  stookkosten  besparen.  Daarnaast  biedt  externe  CO2‐levering 
kansen voor verduurzaming van (nieuwe) glastuinbouw. 
 

De haalbaarheid van CO2‐afvang en hergebruik in cluster 7a wordt verder onderzocht aan de hand van 
een beknopte financiële analyse in 0.    

Cluster 7b 
De bestaande en  toekomstige CO2‐vraag  in  glastuinbouwgebied  Spiepolder wordt  zeer waarschijnlijk 
ingevuld door een koppeling met haven‐ en industrieterrein Moerdijk (zie ook bijlage 7.3). 
 
De  conceptuele  uitwerking wordt  daarom  in  eerste  instantie  beperkt  tot  de  bedrijven Hill’s  Pet  en 
Synbra op industrieterrein Zwartenberg. In combinatie met een interne optimalisatie bij Hill’s Pet zijn er 
kansen om tussen de twee bedrijven een CO2‐koppeling te realiseren. Mocht deze koppeling haalbaar 
blijken, dan kan mogelijk aansluiting worden gezocht bij de eventuele CO2‐koppeling  tussen Moerdijk 
en Spiepolder. 
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In dit stadium is het nog niet relevant om een CO2‐koppeling in cluster 7b verder te analyseren, omdat 
op Zwartenberg eerst aanvullend onderzoek naar interne optimalisatie nodig is. 

5.5.4 Financiële analyse cluster 7a 

Vooraf aan de financiële analyse van cluster 7a wordt het volgende voorbehoud gemaakt:  
 

‐ De  analyse  geeft  een  indicatie  van  de  economische  haalbaarheid  van  CO2‐koppeling  op  het 
moment dat de technieken voor afvang en zuivering van CO2 voldoende ontwikkeld zijn om op 
grote schaal toe te passen. 

Voor  de  financiële  analyse  is  uitgegaan  van  een  situatie waarin  een  exploitatiebedrijf  de  benodigde 
infrastructuur  en  installaties  voor  de  CO2‐koppeling  realiseert,  beheert  en  exploiteert.  Dit 
exploitatiebedrijf wordt verantwoordelijk voor afvang, zuivering, transport en levering van CO2. 

Het resultaat van de financiële analyse  is de eenvoudige terugverdientijd van CO2‐koppeling voor een 
exploitatiebedrijf. Deze terugverdientijd is bepaald aan de hand van twee variabelen:  

‐ De totale investeringskosten, gevormd door de kosten voor het CO2‐leidingnetwerk, afvang‐ en 
zuiveringsinstallaties en (een percentage) onvoorziene kosten.  

Het  jaarlijkse  bedrijfsresultaat,  dat  berekend  is  door  de  jaarlijkse  kosten  (voor  transport,  afvang, 
zuivering, onderhoud en beheer) tegenover de inkomsten van CO2‐verkoop te zetten. 

In tabel 32 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten van de financiële analyse. 

Totale investeringskosten  € 1.138.500 

Jaarlijks bedrijfsresultaat  € 215.000 

Eenvoudige terugverdientijd  Ruim 5 jaar 

Tabel 32: Uitkomsten financiële analyse 

5.5.5 Vermeden CO2‐uitstoot 

In cluster 7a kan bij CO2‐koppeling een aanzienlijke milieuwinst worden geboekt, omdat de CO2‐uitstoot 
met ongeveer een derde verminderd wordt door benutting in de glastuinbouw104. Circa 30 procent van 
de CO2 wordt  in de  kassen door de planten opgenomen  (zie ook 5.2.5). Dit betekent dat  afvang  en 
hergebruik in dit cluster voor een CO2‐reductie van circa 8,1 kiloton kan zorgen. Daarbovenop komt nog 
dat bij glastuinbouwbedrijven CO2‐uitstoot vermeden kan worden, doordat  ze  zelf minder hoeven  te 
stoken. 
 
Voor cluster 7b is het nog niet mogelijk om een potentiële CO2‐reductie te bepalen (zie 5.5.3). 

5.5.6 Conclusies 

Allereerst kan vastgesteld worden dat op technisch vlak nog ontwikkelingen noodzakelijk zijn om afvang 
en zuivering van CO2 mogelijk te maken.  In de regio rondom Etten‐Leur speelt een regionaal  initiatief 
                                                            
104 CO2‐afvang en ‐opslag in Rijnmond. Rotterdam Climate Initiative, 2007. 
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dat  zich  met  deze  ontwikkelingen  bezighoudt,  het  project  ‘Connecting  CO2’.  Mogelijk  kan  hierbij 
aansluiting worden gezocht voor verdere uitwerking van de clusters 7a en b. 
 
In cluster 7a  lijkt afvang en hergebruik van CO2 economisch haalbaar op het moment dat afvang‐ en 
zuiveringstechniek  voldoende  ontwikkeld  zijn.  In  dat  geval  kan  CO2‐koppeling  voor  een  aanzienlijke 
milieuwinst  zorgen en kansen bieden voor verduurzaming,  in het bijzonder bij nieuwe glastuinbouw. 
Daarbij  is nog wel aanvullend onderzoek nodig naar de omvang en het  jaarprofiel van CO2‐aanbod en 
vraag en naar de mogelijkheden voor CO2‐benutting in glastuinbouwgebied Etten‐Leur Noordwest. 
 
Voor  cluster  7b  is  aanvullend  onderzoek  nodig  naar  de  interne  optimalisatie  bij  Hill’s  Pet  en  de 
mogelijkheden die dit biedt voor koppeling met Synbra. Hierbij kan (onder andere) onderzocht worden 
of CO2‐afvang en hergebruik in dit cluster haalbaar is. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Met het uitvoeren van een gebiedsanalyse, een  inventarisatie en het opstellen van business cases  is 
voldaan  aan  het  primaire  doel  van  het  onderzoek:  inzicht  krijgen  in  de  beschikbare  reststromen 
warmte, water, CO2 en biomassa  in en rond het projectgebied West‐Brabant Oost en de haalbaarheid 
om  deze  reststromen  te  benutten.  Uit  de  onderzoeksresultaten  worden  de  volgende  conclusies 
getrokken: 
 
‐ Overzicht van relevante ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het projectgebied 
Uit de  ruimtelijke analyse van op het niveau van West‐Brabant Oost en de afzonderlijke gemeenten  
zeven clusters met potentie voor meerdere reststroomkoppelingen. Daarnaast zijn er op basis van de 
globale  verkenning  zeven  bedrijventerreinen  te  onderscheiden  waar  intern  mogelijkheden  voor 
reststroomkoppelingen  lijken te  liggen. Dit zijn terreinen waar zowel bedrijven met een vraag naar als 
bedrijven met een aanbod van reststromen gevestigd zijn.  
 
‐ Overzicht van vraag naar en aanbod van de reststromen warmte, water, CO2 en biomassa 
Met de  informatie uit provinciale vergunningen en uit (door bedrijven teruggestuurde) vragenlijsten  is 
een overzicht gegenereerd van het totale energieverbruik (gas en elektriciteit) in het projectgebied. Op 
basis van dezelfde vragenlijsten en aanvullende bedrijfsbezoeken  is eenzelfde overzicht gegenereerd 
voor de vraag naar en het aanbod van  reststromen. Hieruit komt naar voren dat er kansen zijn voor 
lokale uitwisseling  van warmte en CO2. Op het  gebied  van biomassa  vinden  al een hoop  initiatieven 
plaats waardoor het aanbod voor nieuwe projecten beperkt  is. Voor het uitwisselen van (afval‐)water 
zijn weinig kansen geconstateerd. 
 
‐ Overzicht van technisch kansrijke mogelijkheden om deze reststromen te koppelen 
Op  basis  van  deskresearch  en  gesprekken  met  bedrijven  zijn  acht  kansrijke  clusters  en  twee 
koppelingen  gesignaleerd  die  technisch  haalbaar  lijken  om  uit  te  voeren.  Samen  met  betrokken 
overheden en bedrijven is besloten welke van deze clusters en koppelingen verder worden uitgewerkt 
in business cases: cluster 5 (bedrijventerrein Weststad, Oosterhout), cluster 6a+b (bedrijventerrein Vijf 
Eiken,  Oosterhout)  en  cluster  7  (bedrijventerrein  Vosdonk,  Etten‐Leur).  Daarnaast  zijn 
projectbeschrijvingen  gemaakt  voor    ‘CO2‐afvang  en  hergebruik’  welke  aangeboden  is  aan  de 
Projectgroep  ‘Connecting  CO2’  en  voor  ‘Vergistbare  reststromen  bedrijventerrein  de  Vijf  Eiken, 
Oosterhout’, aangeboden aan  de Projectgroep Duurzame Energie Dongen’. 
 
‐ Haalbaarheid van koppelingen middels opgestelde business cases 
Op basis van deskresearch en workshops met de bedrijven  zijn vijf globale business cases opgesteld. 
Deze business cases geven een eerste indruk van de technisch en financiële haalbaarheid: 
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Clusters (gemeente)  Uitgewerkte variant  Investerings‐

kosten 

Eenvoudige 

terugverdientijd 

CO2‐besparing 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  € 1.750.00  16 jaar  0,44 kiloton/jaar

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  CO2 ‐ benutting  € 605.000  Circa 2½ jaar  9,0 kiloton/jaar105

Cluster 6a ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  Nog afhankelijk van intern onderzoek bij Döhler 

Cluster 6b ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Warmtenet  € 1.520.000  12 jaar  1,4 kiloton/jaar 

Cluster 7a ‐ Vosdonk (Etten‐Leur)  CO2 ‐ benutting  € 1.249.000  Ruim 5 jaar  8,1 kiloton/jaar 
 
Voor alle business cases geldt dat er nader  (technische) onderzoek moet worden uitgevoerd  ‘om  tot 
succes te komen’. De aanbevolen vervolgstappen hiervoor zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 
Clusters (gemeente)  Uitgewerkte variant  Vervolgstap 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  Er liggen meerdere kansen op en rondom het 

bedrijventerrein Weststad. Een aantal bedrijven zijn 

inmiddels verenigd in een projectgroep om de 

mogelijkheden om het primaire energieverbruik te 

verminderen te onderzoeken. De projectgroep lijkt 

echter in het proces te verzanden doordat 

onvoldoende op het resultaat wordt gefocust. Een 

externe partij die een (meerjaren) procesplan voor 

het gebied opstelt zal hierbij het proces kunnen 

bespoedigen. 

Cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout)  CO2 ‐ benutting  De haalbaarheid is volledig afhankelijk van de 

snelheid waarmee afvang‐ en zuiveringstechnieken 

beschikbaar komen. De pilots in het project 

‘Connecting CO2 the next step’ moeten uitwijzen of 

de methodieken technisch mogelijk zijn en of ze 

financieel ‐ economisch haalbaar zijn. De eerste 

resultaten worden begin 2012 verwacht. Bedrijven 

en gemeenten kunnen zich aansluiten bij het 

project. 

Cluster 6a ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  (Bio‐)WKK en koude‐/warmtenet  De resultaten van een intern onderzoek naar de 

toepassing van een (bio‐)WKK bij het bedrijf Döhler 

moeten worden afgewacht. De resultaten van dit 

onderzoek worden januari 2011 verwacht. Döhler 

heeft aangegeven open te staan voor nader 

onderzoek naar het opschalen van de (bio‐)WKK 

voor gezamenlijk gebruik. 

Cluster 6b ‐ Vijf Eiken (Oosterhout)  Warmtenet  De resultaten van een intern onderzoek bij het 

bedrijf Corus Tubes moeten worden afgewacht. Er 

bestaat nog een grote mate van onzekerheid in de 

daadwerkelijke mogelijkheden om de warmte bij 

Corus Tubes beschikbaar te maken op een 

                                                            
105 Dit betreft een lokale besparing voor de betrokken bedrijven, per saldo is de besparing in dit cluster waarschijnlijk geringer 
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voldoende hoog temperatuursniveau. Ook over de 

benodigde kosten voor koppeling aan een dergelijk 

warmtenet bestaat te veel onzekerheid. Deze 

punten dienen zodoende in de volgende 

onderzoeksfase aandacht te krijgen. 

Cluster 7a ‐ Vosdonk (Etten‐Leur)  CO2 ‐ benutting   Zie opmerking cluster 5 ‐ Weststad (Oosterhout) 
 
 
Door  gemeenten,  bedrijven  en  Avans  Hogescholen  actief  te  betrekken  in  het  onderzoek  is  tevens 
voldaan  aan  het  secundaire  doel  van  het  onderzoek:  interactief  samenwerken  met  bedrijven  en 
instellingen in het projectgebied om inhoudelijke kennis over het koppelen van reststromen direct toe 
te kunnen passen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de kansen in het 
projectgebied en ook voor toekomstig onderzoek  in andere regio’s.  In de volgende paragraaf worden 
hiervoor enkele aanbevelingen gedaan. 

6.2 Aanbevelingen 

Voor  verdere  ontwikkeling  van  de  kansen  en  voor  toekomstig  onderzoek  in  andere  regio’s  zijn  de 
volgende algemene aanbevelingen van toepassing: 
 
In het kader van dit onderzoek zijn verkennende berekeningen uitgevoerd naar kansrijke koppelingen. 
Alle  projecten  vragen  om  nadere  verkenningen:  zowel  bij  de  bedrijven  zelf  (interne  analyse)  als  op 
conceptniveau.  Ervaringen  bij  het  project    ‘Energyweb Moerdijk’ wijzen  uit  dat  het  traject  van  een 
eerste onderzoek (initiële fase, zoals het voorliggende onderzoek) tot financial close en realisatiebesluit 
meerdere  stappen  vergt. De  eerste  stap  die  thans  voorligt  voor  de  bovengenoemde  clusters  is  een 
businessanalyse  (BA).    In een BA wordt minder vrijblijvend met   de bedrijven gesproken, het proces 
verder  doorgelicht  en  wordt  een  businesscase  opgesteld  op  basis  van  30‐40  % 
nauwkeurigheidsramingen en een Netto Contante Waarde‐berekening. Door de onzekerheid omtrent 
de resultaten zal de overheid de partijen nog moeten bijstaan in onderzoekskosten in deze fase middels 
subsidie. Op basis van de BA kan besloten worden een Businesscase op te stellen, welke de basis gaat 
vormen voor de stappen richting uitvoering (engineering, leveringscontracten e.d.). 
 
Op diverse plaatsen is er een vraag naar of aanbod van reststromen vastgesteld, welke niet direct kan 
worden  ingevuld  middels  een  directe  koppeling  of  cluster.  De  informatie  ingewonnen  door  het 
uitvoeren van dit project kan benut worden bij ruimtelijke ontwikkelingen  in een gebied, bijvoorbeeld 
bij de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein of woonwijk, maar ook bij de vestigingsverzoeken van 
nieuwe bedrijven. 
 
Onderstaand is een aantal kansen of ideeën weergegeven die benut kunnen worden bij planvorming en 
vestigingsverzoeken. 
 
Verder ontwikkelen kansen in het projectgebied (gebiedsbrede kansen/mogelijkheden) 

‐ Voor  het  uitwisselen  van  reststromen  is  intensieve  samenwerking  nodig  tussen  meerdere 
bedrijven, gemeenten en  regionale overheden. Projecten ontwikkelen  zich  in de  loop van de 
tijd en nieuwe kansen moeten worden benut.   Bedrijven en gemeenten hebben  in dat kader 
tijdens  de  workshops  dan  ook  aangegeven  behoefte  te  hebben  aan  een  overkoepelende 
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onafhankelijke  gebieds‐  energiecoördinatie.    De  taken  van  een  coördinator  (team)  zouden  
kunnen zijn: het koppelen van kansen en projecten en bewaken van de voortgang, het aanjagen 
van nieuwe projecten. 

‐ Veel  projecten  leiden  tot  grote  vraag  naar  biomassa:  dit  vraagt  om  een  regierol  van  een 
overkoepelende partij (bv. provincie); 

‐ Glastuinbouw  is  altijd  een  potentiële  grote  vrager  naar  warmte  en  CO2.  De  provincie  is 
voorstander van bundeling. Aanbod van energie en CO2 kan een sterke motor zijn van groei en 
bundeling. 

‐ De aanwezigheid van het Amernet in het projectgebied biedt kansen voor verdere verduurzaming 
door het aankoppelen van nieuwe gebieden. Ook het Amernet  zelf kan verduurzaamd worden 
door het aankoppelen van alternatieve duurzame warmtebronnen (bv. geothermie of warmte 
uit met biogas  gestookte WKK’s). Dit  verbetert bovendien de  leveringsstabiliteit  van het net 
zelf. Ga hierover in gesprek met de eigenaar van het warmtenet Essent; 

‐ Absorptiekoeling  is door het aanwezige warmtenet een  interessante optie om koude te kunnen 
leveren.  Absorptiekoeling met  behulp  van  restwarmte  is milieutechnisch  het  best. Dit  zorgt 
voor een warmtevraag in de zomer, waardoor er door het jaar een constantere warmtevraag is. 
Theoretisch zal dit tevens de warmteprijs ten goede moeten komen; ga hierover in gesprek met 
de eigenaar van het warmtenet Essent. 

 
Verder ontwikkelen kansen in het projectgebied (lokale kansen/mogelijkheden) 

‐ Warmteproducerende  bedrijven  (zoals  datacenters)  kunnen  bij  vestiging  op  het  nieuwe 
bedrijventerrein Beneluxpark in Breda hun restwarmte waarschijnlijk goed kwijt aan functies in 
de omgeving.  

‐ De  Emerput  in  Breda,  een  diepe  plas  nabij  bedrijventerrein  Emer‐Hinterlaken  kan  mogelijk 
ingezet worden voor koudelevering. 

‐ De ontwikkelingen rondom de Claudius Prinsenlaan en Amphia Molengracht (ziekenhuis, woon‐ 
en werkfuncties, onderwijs‐ en zorginstellingen) bieden kansen voor verduurzaming met lokaal 
opgewekte duurzame energie. 

‐ De  A27  en  N629  krijgen  capaciteitsuitbreiding. Mogelijk  kunnen  koppelingen  worden  gelegd 
tussen  deze  wegen  en  hun  directe  omgeving  (warmte  uit  asfalt,  toepassing  PV  op 
geluidschermen  e.a.),  zoals  Dombosch  te  Geertruidenberg    (A27)  en  de  ontwikkeling  van 
Oosterhout‐Oost (N629). 

‐ Bij  de  geplande  woonwijken  Zwaaikom  en  De  Contreie  te  Oosterhout  zal  een  warmtevraag 
ontstaan, die mogelijk lokaal kan worden ingevuld. 

‐ De  ontwikkeling  van  woon‐  en  werkfuncties  noordelijk  van  bedrijventerrein  Vijf  Eiken  te 
Oosterhout  (Everdenberg‐Oost) kan mogelijk profiteren van het warmteaanbod van bedrijven 
op Vijf Eiken. 

‐ Synergie tussen de diverse functies (o.a.  ijsbaan en zwembad) op sportcentrum De Banakker te 
Etten‐Leur, in het bijzonder bij de voorgenomen verplaatsing van deze functies. 

‐ Koppeling van nieuwe bedrijven aan de industriewaterkoppeling op bedrijventerrein Vosdonk te 
Etten‐Leur 

‐ Een  aantal  infrastructurele  ontwikkelingen  op  het  gebied  van  leidingen  kunnen  aangegrepen 
worden  indien  leidingen  moeten  worden  gerealiseerd  voor  reststroomkoppeling  (routes 
benutten),  zoals  de AmBra  gasleidng,  de  Zuidwest  380  kV‐hoogspanningsleiding  en  de  twee 
potentiële buisleidingenstroken door het projectgebied (uit de Structuurvisie Buisleidingen). 
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‐ Op  diverse  plaatsen  in West‐Brabant  Oost  is  een  gasontvangstation  (GOS)  aanwezig.  Uit  de 
expansie  van  aardgas  kan  energie  gewonnen worden,  bijvoorbeeld  bij  het  bedrijf  Isover  in 
Etten‐Leur. Dit is nog niet verder onderzocht, maar lijkt wel kansrijk. 

‐ In  de  omgeving  van  het  projectgebied  spelen  twee  energieprojecten  die  kansen  bieden  voor 
koppeling met het projectgebied: ‘duurzame verbindingen Moerdijk’ en het project ‘Vergisting 
Dongen’. 

 
Toekomstig verkennend onderzoek in andere regio’s 
‐ Pas  de  in  dit  onderzoek  gebruikte  onderzoeksmethodiek  toe  op  andere  regio’s;  convergeer  het 

onderzoek door eerst informatie van vergunningen en bedrijvenverenigingen te gebruiken alvorens 
individuele bedrijven te benaderen. Met het gebruik van online enquêtetools wordt tijd bespaard op 
inventarisatie en analyse van vraag en aanbod. 
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7 Bijlagen 
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7.1 Voorbeeld vragenlijst 
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7.2 Geïnventariseerde bedrijven en instellingen 

Bedrijf/instelling  Informatie 
gem/prov  Enquête  Telefonisch  Bezoek 

Breda         

Astra Faam  X  X    X 

C1000/Schuitema Zuid    X     

AkzoNobel DCE    X  X   

Perfetti Van Melle Benelux    X    X 

Concepts ICT    X     

Hero Nederland    X    X 

Almet Nederland    X     

Waterschap Brabantse Delta  X  X    X 

BioDsl    X    X 

Rasenberg Wegenbouw  X    X   

ZNAC  X      X 

Caligen Europe  X       

Ineos Nova  X    X   

VDL Steelweld    X     

Mooy Logistics    X     

Frigo Breda    X     

Etten‐Leur         

Synbra Technology    X  X  X 

SVZ International    X    X 

Hill's Pet Nutrition Mfg.    X    X 

Sportcentrum De Banakker    X     

Saint‐Gobain Isover    X    X 

Roto Smeets    X  X   

Schut Flexible Packaging    X     

Lidl Nederland    X     

Graham Packaging Company    X     

Centrafarm    X     

Supertape    X     

Vriesveem      X   

Oosterhout         

Koninklijke HH Martens & Zoon    X    X 

Banketbakkerij Merba    X     

Smurfit Kappa Vandra    X    X 

Van der Kooy Pijnacker    X    X 

Döhler Holland    X    X 

Corus Tubes  X  X    X 
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Mauser Benelux  X  X    X 

Bluekens Truck en Bus    X     

Knauf Insulation    X    X 

Rodenburg Biopolymers     X    X 

Zwembad de Blikken    X     

Struyk Verwo Infra    X     

Hendrix UTD    X     

Staalstraat Brabant    X     

Dycore .b.v.     X     

De Hoop ‐ Pekso    X     

Deltastaal b.v.    X     

Vebero      X   

Sportcomplex Arkendonk    X     

De Kroes         

Hoff Heating Systems      X   

Geertruidenberg         

Essent  X    X   

Gyvlon BV  X       

Ankerpoort  X    X   

Oudenallen Prefab Beton  X       

Van der Sluijs Groep Nederland    X     

VPK Packaging  X       

Folietechniek    X  X   

F.Q.M. Van Dongen  X       

A.A.M. Van den Heijkant  X       

Van de Lande   X       

Sabic Innovative Plastics    X     

Louwman & Parqui    X     

Pema Pallets    X     

Dopharma    X     

Mts. Van de Corput‐Van Weesenbeek  X       

J. Stoop  X       
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7.3 CO2 projecten in het projectgebied en omgeving 

 
Duurzame verbindingen Moerdijk 
 
Duurzame verbindingen Moerdijk is een zogenaamd ‘proeftuinproject’ van de provincie Noord‐Brabant 
op het haven‐ en industrieterrein Moerdijk. Het ‘ultieme’ doel van dit project is een ringleiding voor de 
uitwisseling van energie, water en reststromen tussen bedrijven106. Voor het haven‐ en industrieterrein 
worden  (onder  andere) mogelijkheden  voor  uitwisseling  van  CO2  en  stoom  onderzocht.  Daarnaast 
wordt ook onderzoek gedaan naar een mogelijke koppeling met het nabijgelegen glastuinbouwgebied 
Spiepolder.  Vanaf  het  haven‐  en  industrieterrein  zou  dit  gebied  voorzien  kunnen  worden  van 
(rest)warmte en CO2.  
 
 
Connecting CO2 ‐ the next step 
 
Connecting  CO2  heeft  als  doel  om  voor  Zuidwest‐Nederland107  te  onderzoeken  of  CO2‐uitstoot  van 
procesindustrie kan worden afgevangen en hergebruikt (CCU; Carbon Capture & Use). In de eerste fase 
van  het  project  is  een  haalbaarheidsstudie  uitgevoerd  naar  de  realisatie  van  een  ‘CO2‐netwerk’  in 
Zuidwest‐Nederland. Voor deze studie zijn vraag en aanbod van CO2 geïnventariseerd en is onderzocht 
waar (grootschalige) koppelingen mogelijk zijn. Daarnaast  is een (state of the art) proefinstallatie voor 
afvang en zuivering van CO2 ontwikkeld. Het doel van de tweede fase van het project (‘the next step’) is 
om deze  installatie te testen aan de hand van pilots bij respectievelijk Ardagh Glass  in Moerdijk en de 
Total Raffinaderij  in Vlissingen. Deze pilots moeten uitwijzen of afvang en zuivering van CO2 technisch 
mogelijk en economisch haalbaar  is. Uiteindelijk  is Connecting CO2 gericht op zowel het vergaren van 
kennis als het ontwikkelen van een reinigingsunit voor afvang en hergebruik van CO2. 
 

                                                            
106 Bron: Duurzame verbindingen Moerdijk (www.duurzameverbindingenmoerdijk.nl, bezocht oktober 2010). 
107 Deze regio wordt gevormd door de provincies Noord‐Brabant en Zeeland. 
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7.4 Projectbeschrijving ‘Vergistbare reststromen Vijf Eiken en omgeving’ 

 
 
1.  Inleiding 

Eind 2009 is door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) opdracht gegeven om onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden voor benutting van reststromen in het projectgebied West‐Brabant Oost. 
De focus van dit project is gericht op de reststromen warmte, water, CO2 en biomassa die vrijkomen bij 
bedrijven  in het projectgebied, dat gevormd wordt door de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten‐Leur 
en  Geertruidenberg.  Naast  de  vier  gemeenten  zijn  in  het  project  de  volgende  partijen 
vertegenwoordigd:  De  ontwikkelingsmaatschappijen  BOM  en  NV  REWIN,  de milieudienst  Duurzaam 
West‐Brabant en de provincie Noord‐Brabant. 
 
De afgelopen maanden is een ruimtelijke analyse uitgevoerd en zijn meer dan 100 bedrijven benaderd 
door middel  van  een  enquête  en/of  bedrijfsbezoek. Op  basis  daarvan  zijn  in  het  projectgebied  een 
aantal kansen voor koppeling van  reststromen gesignaleerd. Eén daarvan  is  ‘Vergistbare  reststromen 
Vijf Eiken en omgeving’ in de gemeente Oosterhout. 
 
Uit diverse enquêtes en bedrijfsbezoeken is naar voren gekomen dat er op en rondom bedrijventerrein 
Vijf  Eiken  in Oosterhout  een  aanbod  is  van  vergistbare  reststromen. Uit  deze  stromen  kan  energie 
worden gehaald door middel van vergisting, een biologisch proces waarbij biogas ontstaat. Hiervoor is 
wel  een  vergistinginstallatie nodig.  In  een dergelijke  installatie  kunnen organische  reststromen  zoals 
mest  en  zuiveringsslib  vergist  worden,  maar  ook  afvalstromen  uit  bijvoorbeeld  de 
voedingsmiddelenindustrie. Een combinatie van beide soorten stromen is daarbij ideaal, dit wordt ook 
wel co‐vergisting genoemd.   
 
In deze notitie worden allereerst de betrokken bedrijven kort beschreven. Daarna wordt  ingegaan op 
het  aanbod  en  de  afzetmogelijkheden  van  vergistbare  reststromen  op  en  rondom  Vijf  Eiken.  Als 
afsluiting worden  conclusies en aanbevelingen gegeven. 
 
2.  Betrokken bedrijven 

Er zijn op en  rondom het Oosterhoutse bedrijventerrein Vijf Eiken zes bedrijven geïnventariseerd die 
over een vergistbare reststroom beschikken (zie figuur 1): 
 

‐ Döhler Holland, Rodenburg Biopolymers en Van der Kooy op de Vijf Eiken zelf.  
‐ De Kroes op het naastgelegen bedrijventerrein Everdenberg.  
‐ Banketbakkerij  Merba  en  Smurfit  Kappa  Vandra  op  respectievelijk  de  Meidoornlaan  en 

Oosterheide, twee relatief kleine bedrijventerreinen ten westen van de A27. 
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Hieronder wordt  ieder bedrijf kort besproken, waarbij  ingezoomd wordt op de vergistbare reststroom 
die het bedrijf produceert. Dit gebeurt op basis van informatie uit enquêtes en bedrijfsbezoeken, die in 
een eerdere fase van het project zijn uitgevoerd.  
 

 
Figuur 1: Overzichtskaart ‘Vergistbare reststromen Vijf Eiken en omgeving’ 

 
Döhler Holland 
De  Döhler  Groep  is  een  internationaal  bedrijf  dat  ingrediënten  voor  de  frisdrank‐  en 
voedingsmiddelenindustrie produceert. Op de  locatie  in Oosterhout worden vruchtensapconcentraten 
opgewerkt tot de (door klanten) gewenste kwaliteit. Voor het water dat hierbij nodig is, beschikt Döhler 
Holland over een eigen waterzuivering. Bij deze zuivering wordt een vergistbare reststroom in de vorm 
van zuiveringsslib geproduceerd. 
 
Rodenburg Biopolymers 
Rodenburg  Biopolymers  produceert  een  biologisch  afbreekbaar  plastic  (Solanyl).  Dit  gebeurt  op  de 
productielocatie  in  Oosterhout,  waar  ook  het  hoofdkantoor  gevestigd  is.  De  grondstof  voor  het 
bioplastic is aardappelzetmeel, waardoor bij de productie een vergistbaar zetmeelresidu ontstaat.   
 
Van der Kooy 
De Van der Kooy Pijnacker Groep  is gespecialiseerd  in het be‐ en verwerken van plantaardige oliën en 
vetten  tot  biobrandstoffen.  Op  dit  moment  worden  de  bewerkingsactiviteiten  nog  uitgevoerd  in 
Pijnacker. Op  termijn  zal  het  grootste  deel  van  deze  activiteiten  echter worden  verplaatst  naar  de 
bedrijfslocatie  in Oosterhout, waar nu al de op‐ en overslag plaatsvindt. Van der Kooy produceert op 
deze locatie nu al een vergistbare reststroom, maar als de verplaatsing doorgang vindt zal deze stroom 
vele malen groter worden108. 

                                                            
108 Van der Kooy heeft in een gesprek aangegeven over een (totale) hoeveelheid van circa 20 kiloton aan vergistbare reststromen te 
beschikken. Als de verplaatsing doorgang vindt, komen deze stromen mogelijk op de Oosterhoutse bedrijfslocatie beschikbaar. 
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De Kroes 
De  Kroes  is  producent  van  diverse  hartige  aperitieven,  zoals  biscuits  en  crackers.  Zowel  het 
hoofdkantoor als de fabriek van De Kroes zijn in Oosterhout gevestigd. Bij het productieproces ontstaat 
een vergistbare reststroom. 
 
Banketbakkerij Merba 
Banketbakkerij Merba  is  een  industriële  bakkerij  die  voornamelijk  koekjes  voor  de  huismerken  van 
diverse  supermarkten maakt. Het  koekjes‐  en  deegafval  dat  hierbij  geproduceerd wordt    kan  benut 
worden voor vergisting. 
 
Smurfit Kappa Vandra 
Smurfit  Kappa  is  een  internationale  onderneming  die  actief  is  in  de  papier‐  en  kartonindustrie.  In 
Oosterhout  is  het  hoofdkantoor  voor  de  Benelux  gevestigd  en  daarnaast  worden  bij  het 
bedrijfsonderdeel  Vandra  golfkartonnen  verpakkingen  geproduceerd.  Voor  het  lijmen  van  het 
golfkarton wordt zetmeellijm gebruikt, waarbij een vergistbaar zetmeelresidu ontstaat. 
  
3.  Aanbod vergistbare reststromen 

In de onderstaande tabel is het huidige en potentiële aanbod van vergistbare restromen in en rondom 
Vijf  Eiken  weergegeven.  Ook  deze  gegevens  zijn  gebaseerd  op  de  enquêtes  en  interviews  die  zijn 
uitgevoerd. Voor zover mogelijk is de aard van de reststroom gespecificeerd. 
 

Bedrijf  Huidig aanbod 
(ton/jaar) 

Potentieel aanbod 
(ton/jaar) 

Aard 

Döhler Holland  180109  ‐  Zuiveringsslib 
Rodenburg Biopolymers  100  ‐  Zetmeel (afval extruder) 
Van der Kooy  1.000  15.000‐20.000  Biomassa (laag calorisch) 
De Kroes  103  ‐  Vergistingsmateriaal 
Banketbakkerij Merba  Onbekend  ‐  Koekjes/Deegmix 
Smurfit Kappa Vandra  80  ‐  Zetmeelresidu 

Totaal (circa)  1.363  15.000‐20.000   
Tabel 1: Aanbod vergistbare reststromen in en rondom Vijf Eiken 

 
Geconstateerd kan worden dat het aanbod grotendeels bij Van der Kooy ligt en dat het huidige aanbod 
ten opzichte van het potentieel relatief beperkt is. Ook moet worden opgemerkt dat de bovenstaande 
reststromen over het algemeen niet  ‘vrij’ beschikbaar zijn. Het aanbod van De Kroes en Merba wordt 
bijvoorbeeld op dit moment al benut voor de productie van veevoer. In zekere zin is er dus sprake van 
concurrentie om de vergistbare reststromen. 
 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat het aanbod in en rondom Vijf Eiken niet groot genoeg is voor 
een  zelfstandige  vergistinginstallatie. Uit een onderzoek  van  SenterNovem blijkt dat  voor een  kleine 
installatie al circa 20 kiloton aan  reststromen  (substraat) nodig  is110. Aan deze eis kan alleen worden 

                                                            
109 Voor dit getal is er vanuit gegaan dat de dichtheid van zuiveringsslib vergelijkbaar is met die van water. 
110 Vergisting van reststromen VGI: businesscase. SenterNovem, juni 2007 
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voldaan  als het potentiële  aanbod  volledig beschikbaar  komt. De marge  is dan  echter  zeer beperkt, 
daarom lijkt het zinvol om alternatieve afzetmogelijkheden te zoeken. 
 
4.  Afzetmogelijkheden 

Over het algemeen geldt dat de energiewaarde van een vergistbare  stroom  relatief klein  is111. Het  is 
daarom niet rendabel deze stromen over grote afstanden  te transporteren, de kosten hiervan wegen 
niet op tegen de (energie)opbrengsten. Het  is dus belangrijk dat de afstand tot afzetmogelijkheden zo 
kort mogelijk  is. Dit wordt bevestigd door het bovengenoemde onderzoek van SenterNovem. Daaruit 
blijkt  dat  de  haalbaarheid  van  een  vergistinginstallatie  sterk  afhankelijk  is  van  de  straal waarbinnen 
voldoende reststromen beschikbaar zijn.  
 
Als  het  bovenstaande  wordt  toegepast  voor  Vijf  Eiken,  dan  is  één  project  bijzonder  interessant: 
‘Vergisting  reststromen  Dongen/Tilburg’.  Dit  is  een  project  dat  als  streven  heeft  om  een 
vergistinginstallatie  in  de  gemeente  Dongen  of  Tilburg  te  realiseren.  Het  is  de  bedoeling  dat  deze 
installatie regionaal beschikbare, vergistbare restromen gaat benutten. Voor de bedrijven in en rondom 
Vijf Eiken lijkt het ideaal om hun vergistbare reststroom bij dit project onder te brengen. De afstanden 
tot  Dongen  en  Tilburg  zijn  klein  (minder  dan  tien  kilometer)  en  er  is  voor  ‘Vergisting  reststromen 
Dongen/Tilburg’ ook vraag naar vergistbare reststromen vanuit de regio. 
 
5.  Conclusies en aanbevelingen 

Samenvattend kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen voor ‘vergistbare reststromen Vijf Eiken 
en omgeving’ worden gegeven. 

Conclusies 
‐ In en rondom Vijf Eiken beschikken zes bedrijven over een vergistbare reststroom, deze  is over 

het algemeen echter niet ‘vrij’ beschikbaar.  
‐ Het  aanbod  van  vergistbare  reststromen  is  niet  voldoende  voor  een  zelfstandige 

vergistinginstallatie, daarom zal een alternatieve afzetmogelijkheid gezocht moeten worden.  
‐ De  afstand  tot  (alternatieve)  afzetmogelijkheden  moet  zo  klein  mogelijk  zijn,  zodat 

transportkosten laag blijven. 

Aanbevelingen 
‐ De  vergistbare  reststromen  vanuit  Vijf  Eiken  en  omgeving  onderbrengen  bij  het  project 

‘Vergisting reststromen Dongen/Tilburg’. 
‐ De  aanbieders  van  vergistbare  restromen  op  Vijf  Eiken  in  contact  brengen  met  de 

projectorganisatie van ‘Vergisting reststromen Dongen/Tilburg’. 
 

                                                            
111 De hoeveelheid energie die per eenheid product kan worden gewonnen is klein in verhouding tot energiebronnen als aardgas en kolen.  


