
WELKOM bij het webinar
Warmte in Wijken: inspirerende innovaties en trends 

voor warmtenetten

Sprekers: Robert Jan van Egmond, Niels Rood
Host: Harmke Bekkema

We starten over enkele ogenblikken…



Programma

• Waarom en warmtenet?
• Wat is Uptempo! En wat gaan we volgend jaar doen?
• Wat gaat TKI Urban Energy volgend jaar doen?
• Integrale buurtwarmtesystemen
• Warmtebron en warmtepomp
• Seizoensopslag
• Distributie en levering
• In de woning
• Hoe werkt Uptempo.nu met veel meer innovaties



Waarom een warmtenet?

• Netbalancering

• Mogelijkheid tot koudelevering

• Gebruik van restwarmte

• Mogelijkheid tot uitwisselen energie en bufferen

• Gebruik van lokale warmtebronnen

• Veiliger: geen gevaren van (groen) gasverbranding

• Duurzaam



Uptempo! samenwerking TKI Urban Energy en ClickNL

Doel
Lerend vermogen in de sector vergroten rond opschaling van innovaties
die leiden tot versnelling van de energietransitie van de gebouwde omgeving in 
Nederland

Hoe
• Inzicht bieden in kansrijke innovaties
• Marktgerichtheid aanbieders vergroten
• Samenwerking voor schaalvergroting stimuleren
• Lerend vermogen versterken



Focus Uptempo! 2023

• Randvoorwaarden voor de realisatie en opschaling van 
warmtenetten nog beter realiseren door inzicht in en 
oppakken/agenderen knelpunten met betrekking tot:
• Ontwerpkeuzes schaal en temperatuurniveau
• Versnellings- en vertragingsfactoren ontwikkelproces

• Aandacht voor:
• Integrale warmtebedrijven (ipv huidige versnippering in keten)
• Lage(re) temperatuur warmtenetten en verwarming

• Podium voor 
• innovatieve aanbieders
• proces en technische innovaties uit de praktijk



Focus TKI Urban Energy in 2023

• Focus op de integratie van warmte en elektriciteit
• Power-to-heat
• Warmteopslag

• Koude
• Nieuwe klimaatscenario’s KNMI
• Rondetafels

• Circulariteit
• Renovaties waarderen
• Installaties



Integrale aanpak buurtwarmte

Waarom?
• Zuiniger
• Stiller
• Mooier

ZSM doen dus?

Inspiratiedocument innovaties voor buurtwarmtenetten

https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/kennisdossier/warmtenetten/2022%20Inspiratiedocument%20innovaties%20voor%20buurtwarmtenetten%20v2.pdf


Impressies van collectieve oplossingen

• HoCoSto: thermische opslag met zonthermische collectoren, warmtepomp 
(WP) en dagbuffer

• De Zonnet: PVT met WKO en individuele WP en boilervat
• Buurt Energie Systeem: collectieve WP en piekgasketel op MT
• Itho Daalderop Warmtepompnet: gedeelde diepere bodemlus voor 

huizenblok met individuele WP en boilervat
• Uiteigenbodem: gekoppelde gesloten bodemlussen met individuele WP en 

boilervat
• Servex: collectieve WP voor meergezinswoningen 

(appartementengebouw/flat) met centrale warmtevoorziening



Voorbeeld: HoCoSto (Nagele en Vlieland)

Combinatie van een warmtebuffer (HoCoSto) met zonnecollectoren, 
dagvoorraadbuffer en een warmtepomp.

Voorbeeld 170 m3 HoCoSto en foto van Vliehorst waar deze gerealiseerd is, oplevering najaar 2022. Bron: Warmtenetwerk.nl



Voorbeeld: deZONNET = ‘zonnewarmtenet’

LT warmtenet gevoed door PVT op individuele daken, en in 
combinatie met WKO en individuele warmtepompen.

Ramplaankwartier in Haarlem. Proeftuin Programma Aardgasvrije Wijken



Voorbeeld: Buurt Energie Systeem (BES, Alliander)

• Centrale buurtwarmtepomp met MT 
(70ºC) net met piekverwarming op 
(duurzaam) gas

• Coöperatief model

• In ontwikkeling in oa Nijmegen en 
Arnhem



Voorbeeld: mini-warmtenet (Itho Daalderop)

Eén diepe bodembron (300m) per vijf woningen met 
individuele warmtepompen. Keuze om woningen geheel of 
gedeeltelijk te renoveren (isoleren) en te combineren met 3 
resp. 5 kW warmtepomp en boilervat.



Voorbeeld: Uiteigenbodem.nl (Helena consortium)

ZLT warmtenet met aardwarmtelussen in combinatie 
individuele (HT) warmtepompen en eventueel aangevuld met 
collectieve lokale warmtebronnen/PVT. Afwegingsmodel om 
keuzes in samenhang te bekijken.



En meer…!

Ectogrid – Essent Open- en modulaire warmtenetten
Firan



Voorbeeld: In één dag gasloos (Servex)

Collectieve hoog temperatuur lucht-water warmtepomp voor 
wooncomplexen die in één dag geplaatst kan worden. De WP levert hoge 
temperaturen en werkt op natuurlijk koudemiddel. Woningen kunnen op 
later moment worden geïsoleerd.



Collectieve warmtepompen: hart installatie!

Energie Totaal Projecten Linthorst Techniek TT68 Qbox / NRGTEQ



Opslag?



WKO steeds 
lastiger





https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/kennisdossier/warmtenetten/20
22%20Inspiratiedocument%20innovaties%20voor%20buurtwarmtenetten%20v2.pdf

SolarEis



Ecovat



HoCoSto



Escom Energy Crates



CESAR

Boekel



Binnenkort: 
Cellcius



Distributie en levering

Drie innovaties op het gebied van distributie en levering:

• Flexalen van Thermaflex

• Greenwater afleverset

• Withthegrid



Thermaflex Flexalen

Levert voorgeïsoleerde kunststof leidingen voor zowel LT als MT 
warmtenetten (tot 95 °C). De aanbieder biedt ook
prefab oplossingen om versneld individuele woningen aan te kunnen 
sluiten. De leidingen zijn leverbaar als single of
duoleidingen.



Greenwater van KZ

Om bestaande geschakelde woningen met gemak over te laten stappen van gas naar 
warmte, is de GreenWater Renovatieset ontwikkeld. De set past op bestaande 
leidingen; geen sloop/breekwerk in de woning; het systeem kan binnen een dag 
worden aangesloten en het comfort in de woning blijft behouden.



Withthegrid.com

Levert een digitaal platform, Teleport gateway, dat het warmtenet monitort met 
behulp van slimme sensors. Het platform kan helpen bij het detecteren van lekkages, 
het monitoren van isolatie, onderstations, pompen en slimme meters. Het platform 
helpt de operationele kosten te reduceren en de leeftijd van het warmtenet te 
verlengen.



In de woning

• Aanpassing in de woning soms voorwaarde (bijvoorbeeld lage 

temperatuurverwarming)

• Altijd een afleverset nodig



MEED Energeyser



Flamco
Flextherm Eco

De FlexTherm Eco zet ongebruikte stroom om in warm water. Het toestel neemt 
slechts een derde van de ruimte in beslag van een gemiddelde elektrische boiler.
Dankzij het vacuüm isolatiepaneel is het warmteverlies minimaal. Makkelijk te 
installeren en onderhoudsarm.



Climarad LTV met 
ventilatie en WTW
(Of Jaga, Tegnis DCU)



Fresh-R decentrale wtw



Uptempo.nu

http://www.uptempo.nu/


Verschillende behulpzame bronnen & publicaties

Kennisbank TKI Urban Energy:
‘Warmtenetten ontrafeld’

‘Warmtenetten georganiseerd’

‘Coöperatieve warmtenetten’

'Congres Klaar voor Lager'

'Veranderende rollen in de energietransitie'

'Legionella in de energietransitie'

Wijkkompas

'Technische innovaties in de wijkaanpak'

https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/TKI_WarmtenettenOntrafeld.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/TKI_Warmtenetten%20georganiseerd.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/cooperatieve-warmtenetten
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank/congres-klaar-voor-lager
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/kennisdossier/Rap_NieuweRollen_WEB.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/kennisdossier-legionella-de-energietransitie
https://wijkkompas.nl/kennisdossier/kennisdossier-technische-innovaties-in-de-wijkaanpak


Hartelijk dank voor je komst
Kerstpakket met goodies komt via de mail

Fijne feestdagen en een warm(tenet) 2023!


