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Voor u ligt het vierde duurzaamheidverslag van het 
Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland.  
 
De initiatiefnemers Suiker Unie en Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) 
streven naar een duurzame ontwikkeling van AFC Nieuw Prinsenland. Dat 
doen wij samen met de betrokken partijen Provincie Noord-Brabant, gemeente 
Steenbergen, gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk en waterschap 
Brabantse Delta. Wij delen onze ambities ook met andere 
samenwerkingspartners en de bedrijven die zich vestigen. 

Vanuit die optiek vinden wij het belangrijk om duidelijk en inzichtelijk te 
rapporteren over de genoemde duurzame ontwikkeling. Dit verslag geeft dan 
ook een helder beeld van de vorderingen die AFC Nieuw Prinsenland in 2014 
heeft gemaakt met de ontwikkeling van winstgevende symbiose en 
samenwerking en met de uitgifte en realisatie van het bedrijventerrein.    

Albert Markusse      Piet Janmaat 
Algemeen Directeur Suiker Unie      Directeur TOM 
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Voorwoord 
 

 
Samen duurzame boodschap uitdragen 
 
Voor de vierde keer brengen de partners van Nieuw Prinsenland 

verslag u it over hoe zij hun gezamenlijke  doelstelling op het gebied van 
duurzaamheid realiseren. Deze doelstelling –  winstgevende symbiose 

en samenwerking, maakt Nieuw Prinsenland zo bijzonder  

voor ons, als gemeente Steenbergen. 

Stap voor stap zagen we de afgelopen vier jaar de ontwikkelingen vorm 
krijgen en verder groeien. Kle ine en grote ontwikkelingen, waarmee in 

Steenbergen, binnen de West-Brabantse regio, wordt bijgedragen aan 

de rijksdoelstellingen rond duurzaamheid.  

Ook in 2014 weer, met b ijvoorbeeld het afvalwaterakkoord voor Nieuw Prinsenland, het 

150/20 kV-station om elektric ite it terug te  leveren aan het netwerk en de verdere 
optimalisatie van het g ietwatersysteem. De randvoorwaarden voor het duurzame karakter 

van Nieuw Prinsenland krijgen meer en meer gestalte. 

Ook bij de bedrijfsvestigingen komt er beweging op Nieuw Prinsenland. Zo mochten we in 
2014 de eerste ondernemer op het bedrijventerrein verwelkomen. Met haar vuurbestendige 

gevelplaten u it gewasresten is Nova Lignum een voorbeeld bij uitstek van het soort bedrijf 

dat we op Nieuw Prinsenland graag zien.  

Royal Cosun heeft eveneens de kansen die Nieuw Prinsenland biedt onderschreven door 

haar nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum daar te gaan vestigen. Daarmee is de 

gemeente Steenbergen, als partner van Nieuw Prinsenland, uiteraard heel b lij. 

Op het glastuinbouwgedeelte van Nieuw Prinsenland zijn op dit moment drie telers 
gevestigd. De gronduitgifte daar verloopt trager dan gehoopt. De economische malaise 

speelde ons ook in 2014 nog parten.  
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De proefinstalla tie  voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater is  
met een kleine vertraging onlangs van start gegaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook d it 

deel van Nieuw Prinsenland z ijn belofte waar zal maken. 

Er liggen uitstekende kansen in Nieuw Prinsenland, zeker nu de nieuwe A4 is geopend. 
Hoe meer ondernemers en telers die kansen zien en voora l benutten, hoe sterker het 

vliegwieleffect van de duurzame doelstelling van Nieuw Prinsenland wordt. De partners van 
Nieuw Prinsenland staan gezamenlijk aan de la t om die boodschap ook de komende jaren 

uit te b lijven dragen. 

 

Joseph Vos, 

Burgemeester van de gemeente Steenbergen 
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Inleiding  
 
Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een duurzame gebiedsontwikkeling in de 
gemeente Steenbergen, West-Brabant. Het is een gezamenlijk initiatief van  
Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM).  
 
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk en  
waterschap Brabantse Delta zijn bij het initiatief betrokken. 
 
AFC Nieuw Prinsenland bestaat uit: 

• een glastuinbouwlocatie van ca. 270 ha netto  uitgeefbare ruimte voor 
glastuinbouwbedrijven met ca. 220 ha netto glasoppervlak; 

• een bedrijventerre in van ca. 50 ha netto uitgeefbare ru imte voor ondernemingen uit 
en gelieerd aan de agro- en levensmiddelenindustrie; 

• de suikerfabriek met op termijn nog 30-40 ha ru imte voor autonome ontwikkeling. 
 
  

 
 
Presentatietekening Nieuw Prinsenland met een w eerg ave van een mogelijke inricht ing  
 
 
AFC Nieuw Prinsenland ontwikkelt zich de komende  
vijf tot tien jaar stapsgewijs tot een  
knooppunt voor de groene economie. 
 

 
 



 

 
7 

Duurzaam heidverslag Nieuw Prinsenland 2014 
 
 

1. Realisatie en uitgifte 
 

1.1 Wegen en infrastructuur 
 

Voor de ontwikkeling van Nieuw Prinsenland worden wegen en rotondes aangelegd in het 
gebied. Met deze nieuwe infrastructuur en de ligging aan de A4 is Nieuw Prinsenland een 
modern ontsloten bedrijventerre in en g lastuinbouwgebied. 
 
In augustus 2013 is de rotonde in gebruik genomen die de weg ‘symbiose’ aansluit op de 
Noordlangeweg. Hiermee zijn de wegen binnen het glastuinbouwgebied voor het grootste 
gedeelte gereed. Vanaf 2014 kan ook het verkeer van bedrijventerrein Molenkreek in 
Dinteloord via Nieuw Prinsenland naar de snelweg A29 rijden. Dit ontlast het centrum van 
Dinteloord. 
 
In 2014 werd op het bedrijventerrein  de bestaande infrastructuur gesloopt en gestart met de 
aanleg van nieuwe infrastructuur. In december 2014 is de eerste fase hiervan afgerond.  De 
elektric iteitskabels, gasleidingen, waterle idingen, riolering en glasvezelkabels liggen in de 
grond. De openbare verlichting brandt. De gebiedsontsluitingsweg ‘Samenwerking’ en het 
zuidoostelijke  deel van de erfonts luitingswegen ‘Rondom’ en ‘Dwarsweg’ z ijn gereed. Naast 
de ‘Samenwerking’ is een vrijliggend fietspad aangelegd.  
De genoemde wegen worden in 2015 openbaar. De ‘Samenwerking’ is op dit moment nog 
alleen toegankelijk vanaf de Noordzeedijk. In juli 2015 wordt het bedrijventerrein via een 
tijdelijke T-splits ing ook ontsloten vanaf de Noordlangeweg. De komende jaren wordt deze 
T-splits ing vervangen door een vo lwaardige rotonde met bypass. 
  
A4 
Vanaf november 2014 maakt het verkeer gebruik van de nieuwe A4, 
tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. De A4 is belangrijk voor de 
onts luiting van Nieuw Prinsenland en wordt de belasting van het lokale en provinciale 
wegennet rondom de locatie, met name de N259 en N268 beter gespreid. 
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1.2 Watersysteem en ecologische 
verbindingszone 

 

Aan de hand van de eisen voor glastuinbouwbedrijven en bedrijventerre in is  in overleg met 
waterschap Brabantse Delta een waterhuishoudkundig p lan opgesteld voor Nieuw 
Prinsenland.  
 
Ecologische verbindingszones 
De TOM en waterschap Brabantse Delta werken samen aan de realisatie van verschillende 
ecologische verbindingszones (EVZ) in het gebied.  De EVZ   langs de Noordzeedijk en in  
de Willemspolder is al gerealiseerd. In  2015 wordt de EVZ langs de Derriekreek (zuid) 
aangelegd. 
  

Waterbergingsgebieden In het g lastuinbouwgebied en  
op het bedrijventerrein  zijn waterbergingen en n ieuwe 
sloten gegraven. Een deel van de waterberging wordt 
ingericht als EVZ. 
 
 
 
 

Retentiebekkens en sloten 
Op het bedrijventerrein z ijn sloten en retentiebekkens 
gegraven langs de wegen.  

 

 

 
Gietwaterbassins 
In het g lastuinbouwgebied zijn vier g ietwaterbassins 
gebouwd bij de drie glastuinbouwbedrijven. Deze 
gietwaterbassins z ijn in het landschap ingepast. Schapen 
begrazen en beheren de landschapsdijken / bassindijken. 
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1.3 Glastuinbouwlocatie 

 
Op de glastuinbouwlocatie van Nieuw Prinsenland waren eind 2014 drie bedrijven 
gevestigd. Door de matige rendementen van met name de glasgroentenbedrijven loopt het 
gebied minder snel vol dan eerder verwacht. Daarnaast heeft de algemene economische 
situatie in Nederland (en Europa) een negatief effect op de g lastuinbouwsector en de 
ontwikkelingsmogelijkheden ervan. 
 
Niettemin kijkt de TOM met vertrouwen naar de toekomst van het g lastuinbouwgebied. Zo 
ook de aandeelhouders van de TOM (Provincie Noord-Brabant en ZLTO) in de vorm van 
een herfinanciering tot 2025. 
De TOM heeft in 2014 met meerdere geïnteresseerde tuinders gesproken over mogelijke 
vestiging op Nieuw Prinsenland in  de komende jaren.  
 
In totaal heeft de TOM 64,3 ha glastuinbouwkavel verkocht aan de drie tuinders. Eind 2014 
was er in  totaal 28,2 ha kas gerealiseerd. De gevestigde bedrijven zijn: 
 
- Auberginekwekerij de Jong, het bedrijf van de heer De Jong 
- RedStar, het bedrijf van de gebroeders Van der Kaaij 
- J. van Marrewijk, het bedrijf van de heer Van Marrewijk 
 
 

 
 
Be drijfsgebouw Auberginekwekerij De Jong 
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1.4 Bedrijventerrein 
 
1.4.1. Vestiging bedrijven 
 
De eerste fase van de wegen en infrastructuur is aangelegd. Daardoor kunnen bedrijven 
zich vestigen op het zuidoostelijke kwadrant van het bedrijventerrein. Omwille van de 
flexib iliteit z ijn tevoren geen kavels vastgesteld. De eerste partij heeft zich inmiddels 
gevestigd op het bedrijventerrein. Cosun heeft in 2014 aangekondigd haar n ieuwe 
innovatiecentrum op Nieuw Prinsenland te vestigen.  
 
1.4.2. Gevestigde bedrijven 
 
Nova Lignum 
Als eerste onderneming heeft Nova Lignum zich op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland 
gevestigd. Nova L ignum gaat in  een nieuw industrieel proces uit biomassavezels 
waterstabiele, vuurbestendige en vo lledig recyclebare gevelplaten produceren onder de 
naam Ceranex.  
 

 

 

 
 
Be drijfsgebouw Nova Lignum                 Cerane x gevelplaten  

 
 

 
 
  



 

 
11 

Duurzaam heidverslag Nieuw Prinsenland 2014 
 
 

‘Revolutie in de bouwwereld’ 
Johan Groenewegen, mededirecteur en mede-eigenaar Nova Lignum:  
 
 “Deze technologie gaat voor een revolutie in de bouwwereld zorgen. De belangstelling 
vanuit Europa is overweldigend. De bouw zorgt wereldwijd namelijk voor 40% van de CO2 
uitstoot en voor een groot deel van alle a fval. Onze gevelpanelen kunnen onder meer 
vezelcement en kunststof vervangen. Daarmee leveren we een mooie b ijdrage aan een 
duurzame wereld.”  
 

“Nova Lignum is een spin-off van ons tuinbouwbedrijf Greenbrothers in Zevenbergen, waar 
we aubergines kweken. Uit de planten die daar na ieder seizoen overblijven en a ls 
compostafval dienden, halen we de vezels voor onze gevelbekleding. Daartoe zochten we 
een goed ontsloten bedrijventerrein in de buurt. Dat is  Nieuw Prinsenland geworden.”  
 
“Ook omdat de duurzaamheidsgedachte van Nieuw Prinsenland ons aanspreekt. We hopen 
er in de toekomst synergie te behalen met andere bedrijven. Hun reststromen bijvoorbeeld 
kunnen bij ons als grondstof dienen.” 
 
“Nog een reden om voor Nieuw Prinsenland te kiezen, was dat enorm met ons werd 
meegedacht. Op meerdere vlakken zijn we geholpen, zoals in de procedure rond de 
omgevingsvergunning.” 
 
Nieuw innovatiecentrum Cosun  
Cosun gaat haar nieuwe innovatiecentrum vestigen op Nieuw Prinsenland. Dit centrum is 
het kennis- en expertisecentrum van Cosun op het gebied van productontwikkeling, 
procestechnologie, analyse en onderzoek. Het richt zich op de verwerking van agrarische 
grondstoffen  to t  food en non-food producten voortgebracht door de agro-industriële 
bedrijven van Cosun: Suiker Unie, Aviko, Sensus, SVZ en Duynie. De bouw van het 
kantoor, de laboratoria  en pilotfabriek start in het voorjaar van 2015. 
 
Ook het nieuwe innovatiecentrum van Cosun past uitstekend in de ontwikkelingsvis ie van 
Nieuw Prinsenland. De komst ervan betekent het begin van een kennisintensief c luster voor 
ontwikkelingen in de biobased economy. 
 
1.4.3 Acquisitie 
Bij de acquisitie  van bedrijven speelt REWIN West-Brabant een belangrijke rol. Samen met 
deze regionale ontwikkelingsmaatschappij voeren we gesprekken met n ieuwe partijen over 
vestiging op Nieuw Prinsenland. Of, op welke manier en wanneer d it tot vestiging zal leiden, 
is nog ongewis. 
 
1.4.4 Landschappelijke  inpassing 
Suiker Unie is  als ontwikke laar van bedrijventerrein Nieuw Prinsenland verder gegaan met 
de landschappelijke inpassing van het gebied. Zie  bijvoorbeeld  paragraaf 1.5. 
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1.5 Autonome ontwikkelingen suikerfabriek  
 

 

 

Geluidswerende maatregelen 
Vanwege uitbre iding rond de suikerfabriek in het kader van Nieuw Prinsenland heeft Suiker 
Unie daar ook in 2014 weer geluidswerende maatregelen getroffen. Zo is begonnen met de 
aanleg van de grondwal aan de zuidoostkant van de Kreekweg. Deze wordt in de toekomst 
toegankelijk voor het publiek.  
Suiker Unie heeft in 2013 de grondwal aan de noordkant van de vloeive lden aangeplant. In 
2014 is deze grondwal verder u itgebre id in westelijke richting. De aangelegde grondwallen 
zijn opgetrokken met b ietengrond. Deze grond komt met de bieten mee naar de fabriek. Om 
het aanzicht netjes te houden, worden de grondwallen waarop geen beplanting aanwezig is 
op natuurlijke  wijze ‘gemaaid’ door grazende schapen. 
 
Energieverbruik  
Suiker Unie investeert continu in het verlagen van haar energieverbru ik. Ten opzichte van 
1990 is het energieverbruik al met 40% verminderd. Elk jaar opnieuw vinden 
energiebesparende investeringen plaats. 
 
In 2014 is een 4e diffusietoren gebouwd en z ijn twee extra pu lppersen opgesteld. In de 
campagne van 2014 is deze apparatuur in gebruik genomen. Dit heeft een 
energiebesparing van 7% per ton suiker opgeleverd. 
 
Suiker Unie start in 2015 met de ombouw van de verdamping. Dit betreft een groot project 
in het hart van de fabriek. Daarom wordt het in twee fasen uitgevoerd: de eerste in 2015, de 
tweede in 2016. De ombouw maakt het mogelijk om stoom met een lagere druk en dus 
lagere temperatuur te gebruiken. Dit bespaart energie.  
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2. Winstgevende symbiose &  
samenwerking 
 
 
 
    In Nieuw Prinsenland werken we aan een duurzame  
   gebiedsontwikkeling, gericht op winstgevende symbiose  
   en samenwerking.  
 
 
De initiatiefnemers van Nieuw Prinsenland streven naar winstgevende symbiose & 
samenwerking tussen de bedrijven in de glastuinbouwlocatie, het bedrijventerrein en de 
suikerfabriek. Deze symbiose & samenwerking is niet alleen financieel, maar onder andere 
ook milieutechnisch. Het streven strekt z ich uit naar de d irecte omgeving en regio. 

 
Door de clustering van bedrijven ontstaan allerlei mogelijkheden voor: 

• Uitwisseling van fysieke stromen (grondstoffen, (b ij)producten, reststromen); 
• Gezamenlijk gebruik van voorzieningen en installaties; 
• Samenwerking in personeel en train ing; 
• Delen van kennis en ervaring; 
• Gezamenlijk onderzoek en innovatie . 

 
In de volgende paragrafen lichten we de symbiose & samenwerkingsprojecten toe. 
Bovendien geven ze de stand van zaken to t en met 2014 weer. 
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2.1 Aanvullend gietwatersysteem  
 
Symbiose & samenwerking in gie twater 
 
De TOM heeft, in samenwerking met Suiker Unie, een gietwaterfabriek gebouwd op het 
terrein van de suikerfabriek in D inteloord. Het gietwatersysteem voorziet op een unieke 
duurzame manier in de waterbehoefte van de tuinders, zonder gebruik te maken van drink- 
of grondwater. 
 
In 2013 is het eerste gietwater geleverd aan de glastuinbouwbedrijven op Nieuw 
Prinsenland. De fabriek bestaat uit een waterzuivering, d ie al gereinigd proceswater van de 
suikerfabriek (effluent) nog verder zuivert tot de kwaliteit van teeltwater. 
 
De suikerfabriek in Dinte loord verwerkt jaarlijks bijna 2 ,5 miljoen ton bieten. Een suikerb iet 
bestaat voor 75% uit water. D it komt vrij tijdens de suikerproductie en kan als gie twater 
dienen voor de kassen. Het water moet dan wel aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Daarom 
vindt verdere zuivering van het proceswater plaats in de gietwaterfabriek.  
 
De gietwaterfabriek vu lt het noodzakelijke teeltwater aan als onvoldoende regenwater in de 
bassins voorrad ig is. De behoefte aan gietwater uit de fabriek verschilt dus van jaar tot jaar. 
In tegenstelling tot 2013 was in 2014 geen aanvullend gietwater nodig. Het afgelopen jaar is  
dan ook gebruikt om verdere optimalisaties uit te voeren aan de installatie . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De fabriek kan jaarlijks 200.000 m3 gietwater produceren. Dit gebeurt tijdens de 
suikerbie tencampagne van september tot half januari. In deze periode is meestal geen 
vraag naar aanvullend gietwater. Daarom is opslag van het water voor droge perioden 
gewenst.  
  

 
Gietwatersysteem 

 
2013 

 
2014 

Geleverd gietwater aan 
tuinders in Nieuw 
Prinsenland (in m3) 

 
27.503 

 
- 
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De TOM ontwikke lt hiervoor ondergrondse gietwaterbuffers. Het gezuiverde proceswater 
van de suikerfabriek wordt naar die buffers gepompt, tussen de 10 en 40 m diep. Hier vormt 
het een zoetwaterbel op het aanwezige brakke water. Als het water nodig is (van april tot 
augustus) wordt het opgepompt en via  een le idingsysteem naar de tuinders 
getransporteerd. 
 
Afhankelijk van de bouw van nieuwe kassen worden er meerdere bronnen geslagen van 
ieder c irca 25.000 m3. 
 
  
 
 

 
 
Werking en gebruik ondergrondse w ateropslag via A SR  (Aquifer, Storage & Reuse)  
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2.2  150/20 kV station 
 

Op Nieuw Prinsenland hebben de netwerkbedrijven Enexis en TenneT, met een 
substantiële financiële bijdrage van de TOM, een nieuw 150/20 kV station gebouwd. Dit 
station is nodig om de afname en teruglevering van elektriciteit in Nieuw Prinsenland en de 
omliggende regio te waarborgen. Om het station in bedrijf te kunnen nemen, is  een nieuw 
ondergronds 150 kV tracé aangelegd van Roosendaal naar Dinteloord. In mei 2014 is het 
station in  bedrijf genomen. Het is van belang voor een betrouwbare elektra-infrastructuur in 
de gehele regio. 
 
De glastuinbouw is een netto leverancier van duurzame(re) elektricite it (zie 2.3). Daarnaast 
biedt Nieuw Prinsenland kansen voor wind- en zonne-energie. De elektra-infrastructuur 
beschikt hiervoor over vo ldoende capaciteit. 
 
Het 150/20 kV station staat bij de nieuwe glastuinbouw rotonde, bij de Noord langeweg en 
de insteekweg symbiose van het glastuinbouwgebied. De elektric iteitskabels liggen volledig 
ondergronds. Het station is modern ingepast binnen het gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hekwerk 150/20kV station 
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2.3  Warmtekrachtkoppeling en  
Gasontvangststation 
 

Alle tuinders in het g lastuinbouwgebied gebruiken een warmtekrachtkoppeling (w kk). Door 
aardgas of groen gas te verbranden, produceert een tuinder zeer effic iënt warmte, 
elektric iteit en CO2. Een glastuinbouwbedrijf heeft deze nodig voor de bedrijfsvoering en 
teelt. De elektric iteit die een tuinder niet nodig heeft, levert hij terug aan het openbare net. In  
veel gevallen is een glastuinbouwbedrijf per saldo een elektriciteitsproducent.  
 
Het rendement van een wkk ligt veel hoger dan van een elektriciteitscentrale. Daar worden 
de warmte en CO2 vaak vernietigd en niet nuttig gebru ikt zoals in een kas. Hierdoor is  de 
elektric iteit van een glastuinder duurzamer dan gangbare elektric ite it. 
 
Voor de voeding van de wkk’s in het gebied is een gasontvangststation gebouwd. Dit zet 
gas van een 40 bar drukleiding over naar een gasdistributiele iding van 8 bar. Op het 8 bar 
netwerk z ijn de tuinders aangesloten. Mogelijk worden hierop in de toekomst ook 
ondernemingen op het bedrijventerrein aangesloten. De biomassavergisting bij de 
suikerfabriek voedt haar geproduceerde gas in op het regionale net, waarop ook het 
bedrijventerrein is  aangesloten. 
 

Het gasverbruik en netto elektra teruglevering aan het openbare net door de 
glastuinbouwbedrijven op Nieuw Prinsenland. 
 
 2013 

 

2014 

gasverbruik glas tuinders NP totaal  
(ketel en WKK) 

 

 

18,6 mln m 3 

 

18,8 mln m 3 

Netto gasverbruik voor warmte NP 
per m 2 glas  *  

 

 

55 m3 

 

42 m3 

Netto elektra levering aan openbaar 
net 

  

 

12.532 MWh 

 

11.286 MWh 

 
 
* Uitgangspunt: 130 m3 per MWh voor elektra productie 
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2.4  Bietengrond 
 
 
 
Suiker Unie hergebruikt haar reststromen maximaal. In Nieuw Prinsenland gebruiken we 
voor het ophogen van de percelen en de aanleg van gie twaterbassins en landschapswallen 
zoveel mogelijk bietengrond van de suikerfabriek. Bietengrond komt met de suikerb ieten 
mee naar de suikerfabriek tijdens de campagne. 
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2.5  Windturbines 
 
Pure Energie van Raedthuys bouwt in de waterbekkens op het terrein van de suikerfabriek 
in 2015 vier windturbines. In 2013 hebben Suiker Unie en Raedthuys voor de rea lisatie van 
dit Windpark Nieuw Prinsenland een overeenkomst gesloten. Raedthuys heeft in 2014 een 
omgevingsvergunning voor de bouw van het windpark verkregen en SDE+ subsidie. 
Raedthuys start begin 2015 met de bouw van de funderingen van het windpark. Naar 
verwachting is de bouw begin augustus afgerond. 
 
SurveyCom gaat drie windturbines in eigen beheer bouwen en exploiteren aan de 
noordzijde van de glastuinbouwlocatie Nieuw Prinsenland. 
 
Raedthuys en SurveyCom gaan de door de windturbines opgewekte elektric ite it aan het 
150/20 kV-station op Nieuw Prinsenland leveren. De elektric ite it is dan beschikbaar voor 
zowel bedrijven op Nieuw Prinsenland als de omgeving. De energie van het windpark van 
Raedthuys is af te  nemen via haar groene energiemerk 100% Pure Energie. Particulieren 
kunnen ook partic iperen in het windenergieproject van Pure Energie van Raedthuys door 
obligaties te kopen. De u itg ifte wordt in 2015 open gesteld.  
 

 
 
Siemens Windturbine  
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2.6  Spuiwatersysteem  
 
In het glastuinbouwgebied van Nieuw Prinsenland is een gescheiden afvalwatersysteem 
aangelegd voor de inzameling en verwerking van spuiwater. Spuiwater is afvalwater uit de 
teeltsystemen na veelvuldige recirculatie . Dit spuiwater wordt collectief ingezameld en in de 
toekomst collectief gezuiverd. 
 
 
Spuiwatersystee m 
In 2013 is het spuiwatersysteem in gebruik genomen. Daarbij wordt het spuiwater via een 
apart leidingnet verzameld in een bufferbassin. Vanuit het bufferbassin wordt het spuiwater 
tijdelijk nog gedoseerd geloosd op het openbare riool.  
 
In 2013 en 2014 heeft de TOM met verschillende partijen naar een goede 
zuiveringsmethode gezocht voor dit spuiwater. Daarbij zette ze zowel in op de zuivering van 
gewasbeschermingsmiddelen als van voedingsstoffen. Het doel was om in 2014 een 
proefzuivering te realiseren in D inteloord voor gewasbeschermingsmiddelen. Maar doordat 
problemen waren ontstaan met het boren van een leiding, is de zuivering noodgedwongen 
uitgesteld tot het voorjaar van 2015. Afhankelijk van de testresultaten, volgt een tweede 
proefzuivering, van voedingsstoffen. Het uiteindelijke doel is om het spuiwater dusdanig te 
zuiveren dat het geschikt is  om te lozen op het oppervlaktewater of te  hergebruiken in de 
teelt. 
 

 
 
Bufferbassin       Pilot zuiveringsinstallatie  
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Het belang om spuiwater in de glastuinbouwsector te zuiveren, wordt steeds groter. Steeds meer 
gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen gebruikt worden als de tuinder kan aantonen dat er 
geen resten in het milieu komen. De sector zet stevig in op onderzoek. Daarbij zijn veel partijen 
betrokken. Desondanks blijkt de zuivering van spuiwater een grote uitdaging omdat de verschillende 
zuiveringsmethoden op praktijkschaal nog niet stabiel werken. Daarom spreken wij vooralsnog van 
een pilotproject in Nieuw Prinsenland. 
 
De hoeveelheid spuiwater van de glastuinbouwbedrijven welke gedoseerd geloosd is op het riool. 
 
 2013 

 
2014 

Spuiwater glastuinders NP totaal  
 

 
17.967 m3 

 
16.707 m3 

Spuiwater NP per m2 glas 
 

 
0,064 m3 

 
0,059 m3 
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2.7 Afvalwater 
 
Waterschap Brabantse Delta, gemeente Steenbergen, bedrijventerrein Nieuw Prinsenland  
en de TOM hebben in 2014 een bijzonder afvalwaterakkoord gesloten. In dit akkoord zijn 
afspraken gemaakt over de maximale hoeveelheden afvalwater en vervuilingeenheden van 
het bedrijventerrein en van de g lastuinbouwlocatie voor verwerking in de rioolwaterzuivering 
van het waterschap en de daarvoor benodigde maatvoering van persleidingen. Het doel is  
dat tijdens de ontwikke ling van het Nieuw Prinsenland de eventueel noodzakelijke 
investeringen door het waterschap, die voornamelijk in de waterzuivering zullen liggen, 
rendabel blijven. 
 
Binnen het plangebied komen er verschillende (afval)waterstromen vrij. Een studie heeft 
uitgewezen dat de aansluiting van het bedrijfs- en sanitair afvalwater van Nieuw 
Prinsenland op de rioo lwaterzuivering Dinteloord tot de laagste maatschappelijke  kosten 
leidt. Los daarvan wordt bijvoorbeeld het spuiwater vanuit het glastuinbouwgebied lokaal 
gezuiverd en geloosd. 
 
Inve steringe n 
Door de vestiging van bedrijven op Nieuw Prinsenland zal de hoeveelheid via het rioo l af te 
voeren en te zuiveren afvalwater toenemen. Daar moeten dan het rioolgemaal van het 
waterschap, de persleidingen en rioolwaterzuivering te Dinte loord op aangepast worden. 
Door een uitvoerig onderzoek is duidelijk geworden dat deze door het waterschap te 
realiseren investeringen ruimschoots gedekt worden door de verwachte inkomsten uit 
zuiveringsheffingen van de gevestigde bedrijven.  

 

 
 
V.l.n.r. Theo Schots (w aterschap Br abantse Delta) , Albert Markusse (Suiker Unie), Piet Janm aat  (TOM) e n Vincent  
van den Bosch (gemeente Steenbergen) bij de onderte kening van het afvalwaterakkoord bij de waterzuiver ing te 
Dinteloord.   
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2.8 Restwarmte 
 
De TOM en Suiker Unie hebben samen met investeerder Breed of Builds een plan 
uitgewerkt voor het gebruik van de restwarmte die  tijdens de bietencampagne in de 
suikerfabriek vrijkomt. De afnemers kunnen in eerste instantie de tuinbouwbedrijven z ijn. 
Maar ook ondernemingen op het bedrijventerrein kunnen in de toekomst worden 
aangesloten. Deze samenwerking le idt tot een duurzamer gebruik van energie binnen 
Nieuw Prinsenland.  
 
Suiker Unie kan alleen tijdens de campagne restwarmte leveren. Buiten de campagne 
zouden de glastuinbouwers wel hun eigen verwarmingsketel moeten aanzetten. Diverse 
onderzoeken naar de technische en economische haalbaarheid van het plan w ijzen uit dat 
het restwarmteproject levensvatbaar is . Wel is het nodig om de financiële aanlooprisico’s op 
de juiste manier af te dekken. Het plan is grotendeels klaar en kan, zodra er zich 
tuinbedrijven willen vestigen, die daadwerkelijk gebruik willen maken van restwarmte, in  
korte tijd verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. 
 
 

 
Symbiose en samenwerking   
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2.9 Biomassavergisting 
 

Al in 2011 heeft Suiker Unie een biomassavergistingsinstallatie gerea liseerd. In 2014 
produceerde die door 100.000 ton biomassareststromen van de suikerfabriek te vergisten 
10 miljoen m3 groen gas. Dat gaat naar het regionale gasnet. Dat gasnet heeft op dagen 
van lage gasconsumptie onvoldoende capaciteit om het geproduceerde groen gas op te 
vangen. Soms moet gas afgefakkeld worden. 
 
De biomassavergister kan in de toekomst ook b iomassaresten verwerken van andere 
bedrijven op Nieuw Prinsenland. Dat is echter alleen mogelijk als de biomassareststroom 
van voldoende kwaliteit is, als de wetgeving de verwerking toelaat en als geen 
phytosanitaire belemmeringen ontstaan voor het naar land- en tuinbouw af te voeren 
digestaat. Dat is  bijvoorbeeld voor tomatenloof nog een prob leem, omdat het tot dezelfde 
familie behoort als de aardappel en dus potentieel z iekten kan overbrengen. 
 

2.10  CO2 distributie 
 
De glastuinbouw gebruikt CO2 (in gasvorm) als meststof voor de teelt. Nieuw Prinsenland 
werkt aan een CO2 distributienet met mogelijke  bronnen voor duurzame(re) CO2, zoals de 
CO2 die vrijkomt bij de biomassavergister van Suiker Unie en de CO2 van bedrijven uit de 
omgeving van Nieuw Prinsenland.  
 
CO2 uit de Biomassave rgister  
De biomassavergister is belangrijk voor de biobased economy. De vergister in Dinteloord is 
aan de suikerfabriek verbonden. Biomassaresten van het suikerproductieproces wordt 
direct op de e igen locatie verwerkt. De biomassavergister was in 2014 in volle productie  en 
leverde volgens plan de hoeveelheid groen gas. 
 
De grondstoffen voor de biomassavergister komen nog voor 90% van Suiker Unie. Het 
vergisten van andere biomassastromen is zeer beperkt. Het digestaat, dat vrijkomt, moet 
van goede kwalite it zijn, zodat het als organische meststof kan dienen in de akkerbouw. 
Van iedere nieuwe grondstof toetst Suiker Unie zorgvuldig of deze past bij het digestaat dat 
ze aflevert. 
 
Onderzocht is  hoe een CO2-winningsinstallatie 
kan worden toegevoegd aan de 
gasopwaarderingsinstallatie van de 
biomassavergister en hoe je het geproduceerde 
CO2 kunt afzetten in het glastuinbouwgebied. 
Echter, de vraag naar CO2 en het prijsniveau 
ervan maken het op dit moment onverantwoord 
om te investeren in een dergelijke  installatie.  
 

Biomassavergister Suiker Unie  
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Om deze rendabel te maken, is  een grotere CO2 afname nodig vanuit de kassen. Wanneer 
meer bedrijven zijn gevestigd in  het glastuinbouwgebied (met de huidige stand der techniek 
ca. 100 ha glas), is rea lisatie van dit CO2-netwerk financieel haalbaar. Tijdelijk wordt door de 
tuinders gebruik gemaakt van vloeibare CO2 , aangevoerd met vrachtwagens. Deze CO2 is 
een restproduct uit de chemische industrie en is bijna net zo duurzaam als de CO2 uit de 
biomassavergister (verschil z it in transport en vloeibaar maken). 
De hoeveelheid  vloe ibare CO2 die in  2014 gezamenlijk is  ingekocht, bedraagt 851 ton. 
 
 

2.11  Toekomst 
 
De genoemde projecten kunnen verder uitbre iden als zich meer bedrijven op Nieuw 
Prinsenland vestigen. In de toekomst ontstaan ook andere mogelijkheden in de verwerking 
van reststromen en producten, het gezamenlijke gebruik van installaties en 
nutsvoorzieningen, inkoopservices, opleiding, uitwisseling van personeel, gezamenlijk 
onderzoek en innovatie, enzovoorts. In sommige gevallen zal dat op collectieve basis z ijn, 
maar in de meeste gevallen tussen individuele bedrijven. 
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3. Beheersorganisaties  

 
 

3.1  Koepeloverleg Nieuw Prinsenland 
 
Het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland is de reguliere overlegvorm tussen de 
vertegenwoordigers van de private partijen op het bedrijventerrein, de glastuinbouwlocatie 
en de overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer van Nieuw 
Prinsenland. 
 
In 2014 heeft het Koepeloverleg twee maal plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten 
zijn de stand van zaken, kansen en knelpunten besproken. 
 
De volgende partijen z ijn  onderdeel van het Koepeloverleg Nieuw Prinsenland: 
 

• Provincie Noord-Brabant 
• Gemeente Steenbergen 
• Gemeente Halderberge 
• Gemeente Moerdijk 
• Waterschap Brabantse Delta 
• Suiker Unie (suikerfabriek Dinte loord) 
• Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland U.A. 
• Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland U.A. 
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‘Vestigingskansen dankzij synergievoordelen’  

 
Vincent van den Bosch, wethouder gemeente Steenbergen:  
 
“Door de zwakke economie verliep ook in 2014 de vestig ing van nieuwe bedrijven 
moeizaam. Een verzilverde kans was de komst van Nova Lignum. Een uitstekend voorbeeld  
van de circulaire economie. En een uithangbord voor de verdere ontwikkeling. Met als 
uitdaging om meer ondernemingen te vinden die passen bij het duurzaamheidthema van 
Nieuw Prinsenland.”  
 
“Ik schat de kansen daarvoor hoog in vanwege de te behalen synergievoordelen. Zo kan de 
glastuinbouw profiteren van voorzieningen als een eigen gasontvangststation en regionaal 
150/20 kV station. Daardoor vallen de totale kosten over een langere termijn  lager uit dan 
bij andere bedrijventerreinen.” 
 
“Een ander pluspunt is  de samenwerking, onder meer in het Koepeloverleg. Met alle 
beslissers aan tafel kun je daar re levante onderwerpen grondig bespreken. De discussie 
over het afvalwaterakkoord was complex, maar is  naar tevredenheid tot stand gekomen. 
Partijen weten elkaar op dit onderwerp nu snel te vinden en kunnen resultaatgericht 
handelen.” 
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3.2  Stichting AFC Nieuw Prinsenland 
 
 

 
 
 
Stichting AFC Nieuw Prinsenland wordt de overkoepelende entiteit van de 
beheersorganisaties in Nieuw Prinsenland (suikerfabriek, bedrijventerrein en 
glastuinbouwgebied). De stichting wordt formeel opgericht als z ich voldoende bedrijven 
hebben gevestigd op het bedrijventerrein  en de glastuinbouwlocatie van Nieuw Prinsenland. 
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3.3. Coöperatieve vereniging Glastuinbouw Nieuw 
Prinsenland U.A. 
 
De tuinderscoöperatie behartigt de belangen van de glastuinbouwondernemers in Nieuw 
Prinsenland. Ze bevordert de duurzaamheid, legt collectieve voorzieningen aan en houdt ze 
in stand. Alle tuinders die z ich vestigen in het glastuinbouwgebied worden lid van de 
coöperatie en dragen bij aan de doelstellingen ervan.  
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3.4. Coöperatieve vereniging Bedrijventerrein 
Nieuw Prinsenland 
 
In 2014 is de Coöperatieve bedrijvenvereniging Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland 
opgericht. De bedrijvenvereniging behartigt de belangen van de gevestigde ondernemingen 
op Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. Ze stimuleert en faciliteert de winstgevende 
symbiose en samenwerking en beheert de collectieve eigendommen. Alle bedrijven d ie zich 
vestigen, worden lid van de coöperatieve vereniging en dragen bij aan de doelstellingen 
ervan.  
 

 
 

3.5  Burenraad Nieuw Prinsenland 
 
In de Burenraad Nieuw Prinsenland overleggen de initiatiefnemers van Nieuw Prinsenland 
(TOM, Suiker Unie en in de toekomst Stichting AFC Nieuw Prinsenland) met 
vertegenwoordigers uit de directe omgeving over de stand van zaken en eventue le vragen 
en knelpunten. 
 
In 2014 is de Burenraad drie keer bij elkaar gekomen. De betrokken partijen constateren dat 
de Burenraad in een behoefte voorziet. Daarom zal deze ook in  2015 enkele  keren bij 
elkaar komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Nieuw Prinsenland, worden daarb ij ook 
in het gebied gevestigde ondernemers uitgenodigd. 
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Be trokken partije n 
In 2014 waren vertegenwoordigers van de vo lgende groepen betrokken bij de Burenraad:  

• Samenstichting Stampersgat 
• Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
• Bewoners rond het pro jectgebied (Noordkant Dintel, Zuidkant Noordlangeweg en 

Westkant A29) 
• Gemeenten Steenbergen, Halderberge en Moerdijk 
• Waterschap Brabantse Delta 
• Provincie Noord-Brabant 
• TOM  
• Suiker Unie  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

De  Burenraad Nieuw Prinsenland bijeen 
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 ‘Praktische zaken bijstellen’ 
Hakim Tampoebolon, voorzitter Dorpsraad Dinteloord en lid Burenraad Nieuw Prinsenland:  
 
“De meeste mensen zijn trots op Nieuw Prinsenland en de ultramoderne 
glastuinbouwbedrijven. De duurzaamheid en symbiose z ijn tot nu toe waargemaakt met 
onder andere een gietwaterfabriek en biogasinstallatie.”  
 

“Het is alleen jammer dat Nieuw Prinsenland door economische tegenwind nog niet 
doorbreekt. Vroeger was het gebied een mooie open po lder waarin je  kon fietsen en 
wandelen. Nu heb je er n iet vee l te zoeken. Als er meer bedrijvighe id komt, wordt het 
gebied opgeknapt. Dan komt er hopelijk een spottersheuvel die u itz icht biedt over het 
gebied, wordt hopelijk de monumentale maar troosteloze boerderij gerenoveerd en legt het 
waterschap misschien een laarzenpad aan langs de Derriekreek.”  
 

“In de Burenraad horen we wat de stand van zaken is en wat er staat te gebeuren op Nieuw 
Prinsenland. Bijvoorbeeld het heien voor de windmolens. Dat geven wij weer door aan de 
bevolking. Anderzijds kunnen wij eventuele  bezorgdheid en kritiek vanuit de omwonenden 
uiten. Dankzij de goede contacten kunnen we praktische zaken bijs tellen. Zoals een 
verkeersomleiding d ie gevaarlijk was voor schoolkinderen. Die is toen snel gewijzigd.” 
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4. Werkgelegenheid 
 
Suiker Unie 
Suiker Unie brengt haar uiteenlopende projecten tot stand met circa 300 veelz ijdige 
medewerkers.  
 
Be drijve nterrein 
Nova Lignum krijg t meer dan 10 werknemers. CFTC start met iets meer dan 70 
werknemers, het huidige aantal in  de vestiging Roosendaal. Het personeelsbestand van 
CFTC zal de komende jaren waarschijnlijk doorgroeien naar meer dan 100. 
 
Glastuinbouw  
Op de drie glastuinbouwbedrijven werken s inds oktober 2012 ongeveer 140 mensen, vast 
en via uitzendbureaus. Daarnaast profiteren veel toeleveringsbedrijven van de extra 
bedrijvigheid op Nieuw Prinsenland. De ervaring leert dat de werkgelegenheid hieruit 
ongeveer gelijk is aan die b ij de bedrijven: dus ook ongeveer 140 volwaardige 
arbeidsplaatsen. 
 
Aanne mers  
Door de vele werkzaamheden die nodig zijn om het gebied bouwrijp te maken en voor het 
bouwen van de bedrijven, kassen en installaties, is er gedurende 10 jaar veel extra 
werkgelegenheid voor de regio.  
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Nieuwe we bsite Nieuw Prinse nland 

De website Nieuw Prinsenland heeft in  2014 een flinke update en een n ieuw uiterlijk 
gekregen.  www.nieuwprinsenland.nl b iedt meer achtergrondinformatie over de 
deelprojecten. 
 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via . Volg ons ook via:    
 
Vragen, opmerkingen of suggesties ontvangen wij graag op het volgende adres: 
info@nieuwprinsenland.nl 
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5. Duurzaamheidverslag in cijfers 
 

 2013 2014 

Glastuinbouw    

Totaal uitgeefbaar 262 ha 262 ha 
 

Mogelijkheid voor netto g las 220 ha 220 ha 
 

Verkocht en geleverd  68 ha 68 ha 
 

Verbru ikte hoeveelheid gas 18,6 mln m3 18,8 mln m3 

 
Netto gasverbruik voor warmte 55 m3 /m2 42 m3 /m2 

 
Geleverde elektric iteit aan het net 12.532 MWh 11.286 MWh 

 
Geleverd gietwater aan de bedrijven 27.503 m3 - 

 
Geloosde hoeveelheid  spuiwater 17.967 m3 16.707 m3 

 
Spuiwaterlozing per m2 glas  0,064 m3 /m2 0,059 m3 /m2 

 
Be drijve nter rein    

Uitgeefbaar +/- 50 ha +/- 49,39 ha 
 

Verkocht en geleverd  0 ha 0,61 ha 
 

 

 


