
'Gasloos' maar gewoon op gas 

Bewoners van nieuwbouwwijk Zand en 
Honing zijn boos 
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MICHIEL VAN GRUIJTHUIJSEN | AD 10 juni 2020 

Wordt de 'gasloze wijk' Zand en Honing in 's-Gravenzande nu wel of niet met gas verwarmd? 
Die vraag houdt de (toekomstige) bewoners van de nieuwbouwwijk voortdurend bezig. 
 
Ze snakken naar de juiste informatie. ,,Ontwikkelaar Heijmans heeft ons een duurzaam 
warmtenet van HVC beloofd", zegt Willem de Raadt, die in afwachting is van de oplevering 
van zijn koophuis. ,,Die aardwarmte zie je niet, hoor je niet en ruik je niet. Maar met die 
container is het omgekeerde nu het geval." 
 
Totdat de definitieve voorziening gereed is, worden de wijk en het geleverde water met een 
op gas draaiende ketel verwarmd. Dat is de 'container' waarop De Raadt doelt. Maar die hoort 
niet in de woonwijk thuis, vindt de Westlander. 
 
De projectontwikkelaars zijn geïnformeerd over de tijdelijke oplossing, laat warmtenet-
leverancier HVC weten. 'Dit is bij de verkoop ook schriftelijk aan de bewoners meegedeeld. 
Ze waren hiervan dus op de hoogte.' Omdat de bewoners vragen hebben, houden de gebieds- 
en projectontwikkelaars samen met de gemeente Westland en HVC een online 
bewonersavond. 
 
,,Dat er voorlopig op gas wordt verwarmd, hoorden we pas na de koop en vlak voor de 
oplevering", vertelt bewoner Jaco Boogert. ,,De woning is verkocht als gasloos, dus dit is een 



beetje vreemd en klopt niet." 
 
De 's-Gravenzanders smachten naar nieuws over hun nieuwe of net betrokken woning. De 
huizen en appartementen worden in fases opgeleverd, waardoor ze nog niet allemaal 
bewoonbaar zijn. Toch zijn inmiddels de nodige gebreken aan het licht gekomen. De 
bewoners, ook die er al sinds maart wonen, zitten tot begin juli zonder televisie en internet. 
De voedingslijn naar de wijk moet anders worden neergelegd dan gedacht, laat leverancier 
KPN weten. 

Levering 

Ook de levering van warmte en warm water aan de huizen houdt de van de wereld afgesloten 
Westlanders continu bezig. De wijk Zand en Honing is onderdeel van het (warmte)project 
Rijnvaart. Dat moet 'tussen de drie en vijf jaar' draaien op aardwarmte. 
 
Er zijn nu nog onvoldoende afnemers (in dit geval tuinders) voor de definitieve optie, die 
vijftig jaar moet meegaan. In nieuwbouwwijk Liermolen in De Lier kunnen bewoners wel 
vanaf de eerste bewoning van aardwarmte gebruikmaken. Daarvoor wordt nu een tweede put 
geboord. 
 
Die aardwarmte komt er 'linksom of rechtsom' in Zand en Honing en kan op twee manieren 
worden geleverd. Mogelijk wordt er een nieuwe put geboord in Polanen in Monster of in 
Maasdijk, of worden verschillende al bestaande warmtenetten samengevoegd. ,,Voor een 
duurzaam warmtenet zijn in de regel al gauw vijf-, zes- of zevenduizend woningen nodig om 
voldoende vraag voor de investeringen te hebben. Het voordeel van Westland is dat de 
tuinders al voor voldoende vraag kunnen zorgen. Dat zorgt voor een versneld traject", zegt 
Willy Heussen, ontwikkelaar bij HVC. 

Volgende stap 

Tot die tijd wordt het warmtenet in de wijk met een in een stalen container gasgestookte 
centrale gevoed. Binnen een jaar wordt een volgende stap gezet naar duurzame verwarming 
van de wijk, als er langs de naastgelegen Rijnvaartweg een warmteverdeelstation wordt 
gebouwd. Die gaat op den duur de aardwarmte verdelen, maar draait eerst nog op gas. Na de 
overgang geldt de gasgestookte ketel als back-up bij storing en onderhoud. 
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