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Ontsluiting 

Nieuw Prinsenland wordt bij Dinteloord 
ontsloten door een rechtstreekse aan-
sluiting op de A4/A29 tussen Rotterdam 
en Bergen op Zoom. Voor de gebieds-
ontsluiting zijn twee rotondes aangelegd 
op de provinciale weg N 268. 

Glastuinbouwlocatie 

Tot en met 2020 is er 262 ha aan 
glastuinbouwkavels uitgegeven, 
waarvan 44 ha in optie aan reeds 
gevestigde bedrijven. Deze 
optiepercelen zijn onder gebracht bij 
Provincie Noord-Brabant. In januari 
2021 is het op één na laatste perceel (19 
ha) verkocht. 

De Willemspolderweg en Symbiose zijn 
in 2020 van de definitieve asfalt laag 
voorzien en de riolering is in zijn geheel 
gecontroleerd en gereed gemaakt voor 

oplevering aan de gemeente. 

Bedrijventerrein 

In 2019 vestigde zich het Amerikaanse 
bedrijf Michael Lewis op een perceel van 
3,98 ha. Michael Lewis zorgt voor de 
catering en andere cabine-bevoorrading 
van vliegtuigen. In 2020 heeft Michael 
Lewis nog eens 0,5 ha bijgekocht voor 
eventuele uitbreiding van het gebouw. 

Op dit moment in 2021 zijn er weer een 
aantal serieuze gegadigden voor 
vestiging. Het betreft daar enkele 
partijen, die rechtstreeks in het 
bestemmingsplan passen, maar ook 
twee, die niet direct passen, maar wel 
meerwaarde hebben voor symbiose en 

samenwerking. 

Voor het bedrijfsverzamelgebouw 
INICIO, bedoeld voor innovatieve 
proeffabriekjes en kleinschalige 
productieactiviteiten in de sectoren van 
agro- en food en bio-based, hebben zich 
nog geen nieuwe klanten gemeld. 
Voorlopig gaat het hier om activiteiten 
van Cosun Beet Company zelf. 

De overdracht van de rotonde aan de 
provincie, het persriool en de openbare 
infrastructuur van het bedrijventerrein 
aan de gemeente is helaas nog niet 
afgerond. 

De afronding van de grondwal aan de 
oostkant van de Kreekweg wacht op  

 

besluiten over het fietspad. Inmiddels is 
wel besloten dat de Kreekweg niet 
versmald wordt door de aanleg van een 
vrij-liggend fietspad. Nu moet door de 
gemeente Halderberge besloten worden 
of er nog behoefte is aan een fietspad 
ten oosten van de grondwal. 

De gemeente Steenbergen en Cosun 
Beet Company zijn ook samen aan het 
kijken naar de mogelijkheden voor een 
vrij-liggend fietspad en herinrichting van 
de Noordzeedijk bij de suikerfabriek. 

Watersysteem en EVZ 

Binnen het agro & foodcluster is ruimte 
gereserveerd voor waterretentie, sloten 
en drie ecologische verbindingszones 
(EVZ). Zij vormen het geheel van het 
watersysteem wat na enige jaren 
ervaring goed blijkt te functioneren. 

Landschappelijke inpassing 

Het gehele gebied wordt omgeven door 
grondwallen. In het glastuinbouwgebied 
worden de wallen aangelegd zo gauw de 
tuinbouw-ondernemers hun kas gaan 
bouwen. Een deel van de wallen worden 
mede gebruikt als dijk van de 
gietwaterbassins. 

In 2019 is door de belanghebbende 
partijen uit het Koepeloverleg het 
initiatief genomen om een 
landschapsvisie te laten opstellen door 
Juurlink & Geluk. In 2020 is in 
samenspraak met de omgeving gewerkt 
aan een concept-landschapsvisie. De 
landschapsvisie is inmiddels opgeleverd 
en ter kennisname gebracht aan het 
Koepeloverleg. 

Een kwartiermakersteam gaat aan de 
slag met een verkenning naar een 
samenhangend pakket van haalbare en 
betaalbare opties voor realisatie van de 

sleutelprojecten en resterende  

 

maatregelen uit de landschapsvisie en 
formuleert hierbij (een) concrete 
uitvoeringsstrategie(en). Deze zal naar 
verwachting eind 2021 gereed zijn om bij 
betrokken partijen voor te leggen voor 

besluitvorming.  

 

 

Hergebruik bietengrond 

Op het AFC Nieuw Prinsenland wordt 
veel grond hergebruikt, die is aange-
voerd  tijdens de suikerbietencampag-
nes van de afgelopen decennia. De 
grond wordt gebruikt voor het ophogen 
van de kavels en voor de landschaps- en 
bassindijken. Het betreft tot nu toe ca. 
950.000 m3. 

Suikerfabriek 

De campagne 2020/2021 is goed 
verlopen. Het was de eerste campagne 
onder de nieuwe naam, Cosun Beet 
Company.  

De campagne stond vooral in het teken 
van Corona. Door een goed veiligheids- 
en hygiëne protocol zijn er geen interne 
besmettingen geweest tijdens de 
campagne. 

Het suikergehalte in de bieten was lager 
dan verwacht, 15,7 % i.p.v. 16,8%, in 
combinatie met het minder aantal bieten 
gemiddeld is er minder suiker 
geproduceerd. De lagere opbrengst is 

Het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland (kortweg AFC Nieuw 

Prinsenland) is een duurzaam cluster van bedrijven uit en gelieerd 

aan de agro & levensmiddelen sector, glastuinbouw en de 

suikerfabriek in Dinteloord, gemeente Steenbergen. Door deze 

clustering ontstaan mogelijkheden voor winstgevende symbiose en 

samenwerking. 

   Bruto   Netto      

Glastuinbouwlocatie      300 ha  262 ha uitgeefbaar voor 

                                                                       ca 200 ha netto glas 

Bedrijventerrein               70 ha  50 ha uitgeefbaar 

Suikerfabriek             170 ha  mogelijk op termijn 30-40 ha 

                                                                       herontwikkelen 
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een gevolg van een combinatie van 
factoren waarbij droogte in de maanden 
april, mei en juni als hoofdoorzaak kan 

worden aangewezen.  

Een grote technische storing aan een 
lager zorgde ervoor dat fabriek ca. 10 
dagen op 2/3 van de capaciteit heeft 
gedraaid. Daarna heeft de fabriek op de 
gewenste capaciteit gedraaid. 

De bieten voor de volgende campagne 
zijn inmiddels gezaaid. Het is nu nog te 
vroeg om voorspellingen te kunnen 
doen over de opbrengst. 

Het winterse weer, de neerslag en de 
nachtvorst maken de start van het 
groeiseizoen vooralsnog niet vloeiend. 
Lokaal zijn planten die boven staan, 
geraakt door de vorst, wat leidt tot 
plantverlies. De groei van de bieten 
loopt op dit moment ongeveer 1 week 

achter op het 5-jarig gemiddelde. 

Cosun Beet Company Green Energy 

In 2020 is 12,2 mln Nm3 groen gas 
geproduceerd door de biomassa-
vergister en de methaan reactoren 

samen. 

Cosun Innovation Center/Campus. 

Het Innovatiecentrum is de centrale plek 
voor onderzoek en innovatie van de 
Cosun-bedrijven. 

 

Ook de combi van het innovatie centrum 
met laboratoria en eigen pilot hal en 
INICIO voor pilotfabriekjes en 
kleinschalige productieactiviteiten werpt 
steeds duidelijker zijn vruchten af. De 
opschaling van de productie/ 
winning/bewerking van bietenvezels en 
van eiwitten is in volle gang, maar 
definitieve investeringsbeslissingen zijn 

nog niet genomen. 

Windturbines 

Op het AFC NP staan 7 windturbines 
met een totaal vermogen van 22,4 MW. 
Samen met de 5 windturbines aan de 
noordkant van de Dintel, bedraagt het 
vermogen 38,4 MW. 

Zonnepanelen 

De Coöperatie Glastuinbouw heeft 360 
zonnepanelen in bedrijf met een totaal 
vermogen van  115,5 MWp. De productie 
in 2020 bedroeg 114,7 MWh. 

Eind 2020 heeft de suikerfabriek 
omgevingsvergunningen aangevraagd 
voor een drijvende zonneweide van 15 
MWp en een zonneweide op een 
grondwal van 2,5 MWp, beiden op het 
terrein van de grondberging. Met die 
vergunningen is vervolgens SDE++-
subsidie aangevraagd, die in mei 2021 
positief werd beschikt. De suikerfabriek 
is nu aan het afwegen, hoe precies deze 
projecten te realiseren. 

Het initiatief van Cosun Beet Company 
om ten zuiden van de Noordlangeweg 
tegenover het bedrijventerrein een 
combinatie van een grote zonneweide 
van 40 MWp met cable pooling met de 
suikerfabriek, huisvesting voor tijdelijke 
werknemers en studenten (van het 
bedrijventerrein, de suikerfabriek en het 
innovatiecentrum), en daaromheen een 
grondwal met ecologische waarden en 
een ommetje te realiseren staat 
voorlopig on hold. 

Gietwatersysteem 

Door de TOM is in samenwerking met 
Cosun Beet Company een uniek 
gietwatersysteem ontwikkeld. In dit 
systeem wordt het afvalwater van de 
suikerbietenverwerking, extra gezuiverd 
en geschikt gemaakt voor levering aan 

de glastuinbouw en andere bedrijven op 
het agro & foodcluster. De tuinders 
gebruiken het water bij een tekort als 
aanvulling op het regenwater dat ze 
opvangen. De suikerfabriek gebruikt het 
water voor het opstarten van de 
suikerbietencampagne en tijdens de 
diksap-raffinage. 

Ondergrondse gietwateropslag (ASR) 

Aangezien het water van de suiker-
fabriek alleen in de periode september 
tot januari beschikbaar komt, heeft de 
Coöperatie een ondergrondse water-
opslag gerealiseerd van 300.000 m3. Het 
water wordt geïnfiltreerd via 8 bronnen 
en in de zomer als het droog is, weer 
opgepompt. 

Afvalwater 

Met Waterschap Brabantse Delta is door 
de TOM en Bedrijventerrein Nieuw 
Prinsenland een afvalwaterakkoord 
gesloten. Dit akkoord houdt in dat het 
afvalwater door het waterschap wordt 

gezuiverd. 

Regenwateroverschot Rijk Zwaan 

Doordat Rijk Zwaan maar een gedeelte 
van het regenwater wat zij opvangen zelf 
gebruiken, is in 2019 door de Coöperatie 
Glastuinbouw een systeem geïnstalleerd 
waarmee het overschot veilig 
geïnfiltreerd kan worden in de ASR. In 
2020 was dit overschot  33.500 m3  
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Spuiwaterzuivering 

Het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsen-
land beschikt over een collectieve 
zuivering van het afvalwater uit de teelt. 
In deze zuivering wordt als eerste fase 
de resten van gewasbeschermings-
middelen verwijderd. Het restwater 
bevat alleen nog meststoffen en 
organisch materiaal en wordt geloosd op 
het riool. In een later stadium, als de 
techniek hiervoor meer doorontwikkeld 
is, zullen de meststoffen teruggewonnen 
worden en geleverd aan de 
tuinbouwbedrijven. 

Restwarmte en CO2 

 De telers van Nieuw Prinsenland en 
Cosun Beet Company onderzoeken 
samen met de telers uit Steenbergen of 
er restwarmte en CO2 van afval-
verbrandingscentrale Prezero in 
Roosendaal kan worden gebruikt. Een 
definitieve investeringsbeslissing hier-
over zal pas in 2022 kunnen  worden 

genomen. 

 
Groenbeheer 

Door de Coöperatie is een schaaps-
herder ingehuurd die met 2 schaaps-
kuddes het groenbeheer verzorgt van 
het gehele AFC terrein. Zowel de 
landschapsdijken als de bermen en 
retentie-zones worden op deze wijze 
milieuvriendelijk beheerd. 

 

 

 

Parkmanagement en Koepeloverleg 

Het parkmanagement op Nieuw Prinsen-
land wordt uitgevoerd door de Coöpe- 
ratieve Vereniging Glastuinbouw voor de  
glastuinbouwlocatie, door de Coöpera- 
tieve Vereniging Beheer Bedrijventerrein 
Nieuw Prinsenland voor het bedrijven-
terrein, en door de suikerfabriek van  
Cosun Beet Company voor haar eigen 
terreinen. Ook spelen deze verenigingen 
een rol in het bijeenbrengen van de 
bedrijven en het faciliteren symbiose en 
samenwerking. 

Deze partijen hebben begin 2019, zoals 
destijds afgesproken, de Stichting Agro 
& Foodcluster Nieuw Prinsenland 
opgericht. De Stichting AFC NP 
organiseert gezamenlijke communicatie 
en overleggen, waaronder het 
Koepeloverleg (het bestuurlijke overleg 
tussen de gevestigde private partijen en 
de betrokken overheden) en de 
Burenraad (waarin de bewoners van de 
directe omgeving betrokken zijn). Die  
beheert ook de gezamenlijke website 

www.nieuwprinsenland.nl.
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Duurzaamheidsverslag in cijfers 

Glastuinbouw      2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal uitgeefbaar 262 ha 260 ha 260 ha 260 ha 262 ha 262 ha 

Mogelijkheid voor netto glas 220 ha 220 ha 200 ha 200 ha 200 ha 200 ha 

Verkocht en geleverd t/m   94 ha   94 ha 190 ha 217 ha 262 ha 262 ha 

Gerealiseerd netto glas 28,2 ha 38,2 ha   58 ha 86 ha 91 ha 101 ha 

Verbruikte hoeveelheid gas 17,8 mln m3 21,0 mln m3 28,1 mln  42,1 mln m3 54,8 mln m3 59,7 mln m3 

Netto geleverde WKK-e aan ‘t net 14.687 MWh 31.275 MWh - 8.704 MWh 15,1 MWh n.b. n.b. 

Netto geleverde Zonne - e aan ‘t net - -  57,5 MWh 113,5 MWh 118 MWh 114,7 MWh 

Geleverd gietwater aan de bedrijven 7.976 m3 21.781 m3 102.950 m3 184.160 m3 85.477 m3 145.338 m3 

Geloosde hoeveelheid spuiwater 6.717 m3 9.796 m3 16.502 m3 11.319 m3 9.615 m3 43.477 m3 

Spuiwaterlozing per m2 glas 0,024 m3/m2 0,031 m3/m2 0,034 m3/m2 0,016 m3/m2 0,011 m3/m2 0,043 m3/m2 

Werkgelegenheid (fte) 140 189 285 430 510 600 

 

Bedrijventerrein 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Uitgeefbaar 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 53 ha 53 ha 

Verkocht en geleverd t/m 0,56 ha 
1,2 ha optie 

9,4 ha  
1,2 ha optie 

9,4 ha  
2,6 ha optie 

14,35 ha 
3,8 ha optie 

18,96 ha 
2,57 ha optie 

19,46 ha 
2,57 ha optie 

Werkgelegenheid (fte) 5 5 5 70 110 +/-150 

 

 

Windpark Dintel-Zuid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opgewekte windenergie Pure Energie 14.812 Mwh 30.625 MWh 32.554 MWh 31.693 MWh 33.830 MWh 39.426 MWh 

Opgewekte windenergie SurveyCom -    6.108  MWh 24.182  MWh  22.657 MWh 24.316 MWh 28.134 MWh 

 

 

Cosun Beet Company 
Biomassavergisting 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Productie groen gas  11.9 mln m3 10,1 mln m3 11,4 mln m3 11 mln m3 12,4 mln m3 12,2 mln m3 


