
 
Terugblik en Q&A Webinar Warmte in Wijken: Inspirerende innovaties & trends voor 

buurtwarmtenetten 

 

Begin dit jaar bracht Uptempo! een inspiratiedocument van marktrijpe innovaties voor 

warmtenetten uit. Slechts een klein jaar later is het al tijd voor een eerste update. Ter ere 

van de lancering van dit nieuwe inspiratiedocument presenteerden onze experts Robert Jan 

van Egmond en Niels Rood het ‘innovatielandschap van kleinschalige warmtenetten’ op 

maandagmiddag 12 december. Circa tachtig deelnemers namen deel aan het webinar. Hun 

vragen en de antwoorden zijn hieronder weergegeven. Daarnaast waren er een aantal 

polvragen tijdens het webinar. De antwoorden op de polvragen staan onder de Q&A.  

 

Q&A  

 

Q Welke HT warmtepompen worden hier gebruikt? 

A Servex, QBox, Linthorst techniek 

 

Q Waarom in de openbare ruimte? De druk daarop is al zo groot! 

A Dat is een belangrijk aandachtspunt. Het gaat soms ook om een afweging, infrastructuur 

voor gas verbranden in CV’s neemt weinig ruimte in maar is niet houdbaar. De 

energietransitie is niet zonder nadelen. 

 

Q businesscase? 

A Dat moet van geval tot geval worden berekend 

 

Q In brabant zijn collectieve open WKO's straks wel toegestaan. 

A Goed om te horen 

 

Q Is Flexterm alleen voor warm water of ook voor verwarming? 

A Beide 

 

Q Er is geen milieueffect voor de bodem bij een opslag van water met 80-90 graden? 

A Dat is nog een punt dat moet worden onderzocht. Op dit moment wordt een MT 

warmteopslag in de bodem in Middenmeer bemonsterd om ecologische effecten te duiden. 

De HT opslag in de diepere bodem (HT-ATES genoemd) is nu in de pilot/demo fase en gaat 

op grotere diepten dan een WKO. Daar is nog een kennisleemte. We zijn die leemten nu in 

kaart aan het brengen en die vragen gaan vervolgens opgepakt worden in een 

ecologieprogramma. 

 

Q Hoeveel woningen aangesloten in Vliehorst? 

A In vlieland gaat het om 39 woningen en in Nagele om de eerste 10 op 1 buffer 

 

Q Het systeem van Itho: zijn dat gesloten bodemlussen? 

A Ja 

 

https://uptempo.nu/wp-content/uploads/2022/12/2022-Inspiratiedocument-innovaties-voor-buurtwarmtenetten-v2.pdf


 
Q Zijn er al voorbeelden van? 

A Alle besproken innovaties zijn in reële situaties toegepast, m.u.v. Ecovat, dat wordt in  

  

Q De Warmte Maatschappij levert zlt warmtenettten 

A Dat klopt. Het systeem maakt gebruik van een ondiep leidingsnetwerk (1m50), op die 

diepte vriest het nooit. In de woningen is een booster warmtepomp nodig om van ca 10-12°C 

de gewenste temperatuur te maken.  

  

Miniwarmtenet: is hiervoor een minimum label nodig 

Label B maar in de toepassingen tot nu toe is gerenoveerd naar label A. 

 

Q Is er duidelijkheid wanneer GBES (gesloten verticale bodemwarmtewisselaar) voorkeur 

heeft boven WKO? 

A Hier leven allerlei opvattingen over, “Apple vs Android”, het hangt er vanaf wat je 

belangrijk vindt en van de situatie.  

 

Q Zijn er (milieu)  vergunningen nodig voor bodemlussen? 

A Bodemlussen soms geen vergunningplicht, wel melding bij gemeente.Je moet in ieder 

geval nagaan of het zonder vergunning mag. Installatiepartijen weten dit.  

 

Q Op welke bron draait Ectogrid? 

A Allerlei bronnen, zoals lokale koelvraag. Het systeem maakt thermische netten slim. 

 

Q Is er een overzicht van terugverdientijden tussen de innovaties onderling? 

A Dit is heel moeilijk. Eerste stap zet TKI Urban Energy komend jaar: de modellen 

vergelijken 

 

Q Bodemlussen tot een diepte van 500 meter moeten toch altijd in balans zijn? Dus ook 

geregenereerd worden? Of is dat alleen met open systemen het geval? 

A In principe wel.In de praktijk zakt de temperatuur soms wel langzaam. Door te koelen en 

warmte terug te voeren kun je dit tegengaan. WKO's moeten daar een administratie op 

voeren. Bij bodemlussen krijg je een steeds minder efficiënt systeem als er geen balans is. 

Aanvullen met zonthermie is dan een oplossing. Bij utiliteit is de balans soms al andersom 

uit balans: meer koude in de zomer nodig dan warmte in de winter. 

 

Q Is er voldoende wetgeving ogv geluid mbt warmtepompen? Windmolengeluid is echt een 

issue! 

A In en om woningen is er wel wat regelgeving. Centraal in de wijk niet. Maar je hebt een 

vergunning nodig, dan wordt overlast standaard meegewogen. 

. 

Q Zijn er ook aanbieders van totaalconcepten met bodemlus en collectieve warmtepompen? 

Voor een blok rijwoningen bijvoorbeeld? 

A uiteigenbodem.nl werkt hieraan. 
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Q Verschil tussen EcoVat en HoCoSto is toch (naast de giga betonschil van ecovat) dat 

EcoVat een veel groter aantal woningen nodig heeft? 

A Ecovat kent inmiddels ook diverse maten. Maar inderdaad, een Ecovat is meestal groter 

dan HoCoSto. 

 

Q Boekel (opslag in metaalslakken) betreft 36 woningen. Nu 600 zonnepanelen. Met 

individuele warmtepompen en ruim 200 zonnepanelen had het veel goedkoper gekund! 

A Het gaat hier om een demonstratie. Maar je aanname lijkt te kloppen. Of dat ook kan 

hangt af van waar het speelt. Als je geen of een 'te dun' net hebt wordt het al interessanter. 

En ook als je hele hoge temperaturen wilt opslaan, hoger dan je nodig hebt in woningen. 

 

Q Ik vraag me ook af of het qua energie effciency (CO2-emissie) goed scoort, want je maakt 

warmte met elektriciteit, zonder tussenkomst van WP obv elektrische spiraalopwarming 

A Alleen als de elektriciteit nagenoeg niets kost (anders wordt die toch ‘afgefakkeld’). 

 

Q Tot welke diameter gaan de kunsstofleidingen van thermaflex? DN160? En hoe 

verhouden de kosten zich tot staal-PUR-PE? 

A Kunststof is veel goedkoper dan staal. 

 

Q Ik ben erg tevreden over mijn Tegnis (geplaatst icm met nieuw glas zonder roosters) 

A Dat is nuttig om te horen! 

Jan Engels 04:07 PM   

  

Q Erg belangrijk waar Uptempo en TKI Urban Energy mee bezig is. Hoe krijgen we jullie 

werk en inspanningen beter bij Gemeenten , daar waar het toegepast moet worden? Ik mis 

dat bij mijn Gemeente en ben benieuwd hoe we dat kunnen aanjagen 

A Het is de verwachting dat het nieuwe Landelijk Programma Lokale Warmtetransitie hier 

verbetering in gaat brengen. Het NPLW is nu nog in opbouw. Wordt de opvolger van 

ECW/PAW en Kennis- en Leerprogramma.  

 

Antwoorden op de pollvragen 

 

Poll 1: Wat is je belangrijkste inzicht van het afgelopen jaar met betrekking tot 

warmtenetten? 

 

- Alleen ZLT warmtenetten hebben de toekomst 

- Dat energiecooperaties niet gerekend worden tot 'publieke partijen' 

- de lastige haalbaarheid van BC en het gebrek aan subsidies, met name voor MT netten 

obv auqathermie 

- Dat het vaak duur is en geen keuzevrijheid 

- Zeer lage temperatuur warmtenet en per woning of groep woningen naar de gewenste 

temperatuur brengen kan heel interessant zijn. 

- mogelijkheid tot lokale wijkgebonden aanpak 



 
- financieel haalbaar 

- Ingewikkeld om (voldoende) bronnen te vinden 

- Effect van energiebelasting op de Viva als opwek en gebruik niet in 1 hand zitten 

- Ingewikkeld, Veel onzekerheden (rente/energieprijzen), belemmerende regelgeving 

- Bronnetten zijn over het algemeen duur voor wijken met voornamelijk laagbouw. 

- Warmte in de gebouwde omgeving heeft nog steeds onvoldoende prioriteit. 

- Duur en nog niet groen 

- gebruik van lokale warmtebronnen 

- bijna altijd volstaat een LT net! 

- WKO & aquathermie als combinatie mogelijk voor LT-warmtenet (*45gr 

- Techniek lukt altijd wel. De uitdaging is om op een creatieve manier bewoners, gemeente 

en stakeholders bij elkaar te brengen in een project. Bewoners zijn vaak goede aanjagers. 

- Hoge investeringskosten 

- Bewoners hebben vaak zorgen over de kosten als warmtenetten door een zakelijke 

exploitant gerund worden. 

- Dat ze meestal verliesgevend zijn 

- Hoe zorg je voor draagvlak 

- Investeringskosten niet significant verschillend voor verschillende temp (onderhoud 

mogelijk wel) 

- Dat het aantal noodzakelijk aangesloten woningen wel erg hoog ligt (economisch) voor 

seizoensgebonden opslag 

- dat de regelgeving achter loopt en verduurzaming tegenwerkt 

- Altijd duurder dan individuele oplossingen, nog veel fossiele warmtenetten, zorg over 

financiering 

- Veel interesse bij bewoners (meer dan voorheen) 

- Dat de bronnen gebalanceerd moeten zijn /worden 

- Het statement van Rob Jetten over eigendom van warmtenetten 

- Realisatie in gebouwde omgeving vergt een lange adem 

- "duurzame" warmtenetten rekenen toch gasprijs verhoging aan 

- Gemeente Rotterdam loopt vast met aanbesteding hogetemperatuurwarmtenet 

- aanleg snelheid 

- veel mensen wantrouwen de monopoliepositie van de leveranciers 

- de diversiteit daarvan, van htv > mtv > ltv 

- moeilijk om voldoende bewoners te vinden die meedoen 

- geen. Maar wel de toekomst denk ik. 

- risicovol door weifelend overheidsbeleid 

- Afhankelijk van wet- en regelgeving 

 

Poll 2: Wat zijn jullie goede voornemens voor jullie eigen warmtenetten voor 2023?  

- Begin van het jaar een goed plan van aanpak en eind van het jaar de eerste schop in de 

grond voor een warmte-koude net in Tilburg Zuid. Modulair van opzet. Samen met partners 

in de wijk 

- los van alle innovatie: hoe houden we het simpel en eenvoudig, en daarmee betaalbaar? 

- alle hobbels proberen te overwinnen. Dat kost veel meer tijd dan gedacht. 



 
- keuze aannemer en huisinstallateur en 'de schop de grond in' voor start aanleg 

- gewoon doorgaan met het financieren van projecten 

- Zou mooi zijn als er een klein coöperatief warmtenet gestart kan gaan worden. 

- positiviteit 

- Uitwerken voorstel na toetsing in bewonersbijeeenkomst. Technisch en organisatorisch 

(cooperatief?, hoe professionaliseren), financieel, subsidies 

- installatie zo veel mogelijk circulair en reparabel 

- Ik hoop dat het bewonersinitiatief in mijn buurt breed zal worden omarmt en er een 

projectgroep komt die de verder uitvoering van het plan mogelijk wordt. 

- Geen 

- zlt netwerken realiseren met peak shaving en koeling is hier eenvoudig mogelijk 

- financiering voor cooperatieve, kleinschalige netten (warmte en koude) mogelijk te maken. 

Dat vereist een apart beleidsspoor 

- overleggen met de buurt over de plannen/ambities mbt de transitie naar gasloos 

- we willen komend jaar een concrete planning voor de warmtetransitie maken 

- Besluit voor een ZLT warmtenet locatie met een publiek eigenaarschap in de gemeente in 

een bestaand woongebied. 

- uitvoering van de plannen 

- we proberen een concept te ontwikkelen voor eeen bestaande wijk met opslag van zonne-

energie. 

- Groepjes woningen nu all-electric maken, zodat ze op langere termijn ook klaar zijn voor 

LT lokaal warmtenet 

- Zorgen dat bewonersinitiatieven serieus genomen worden, en samen met kleinschalige 

warmtenetten vaker in wijkuitvoeringsplannen worden opgenomen. 

- Transitievisie warmte verder concretiseren richting WUP's 

- Extra capacitiet aanwenden om kartier te maken binnen de Gemeente zodat we projecten 

en innovaties kunnen starten 

- zorgen voor draagvlak bij de uitvoering van warmtenetten 

- Haalbaarheid 5e generatie warmtenet voor WUP onderzoeken 

- Een feasibility studie afgerond te krijgen mbt seizoensgebonden opslag & netwerk voor 

mijn wijk. 

- rolbepaling 

- mogelijkheid onderzoeken naar aquatermie als warmtebron voor een lokaal warmtenet 

- betrokken bij BES Nijmegen (en energiecoach voor huurders) 

- Buurtaccu integreren met warmtenet 

- Hopen dat de deadline van 2030 starten met de transitie niet naar 2040 gaat 

- verhuizen en energieneutraal bouwen. 

- Wijken die collectief kiezen voor een warmtenet omdat ze dat als mooi perspectief zien 

- wij hebben geen eigen warmtenetten. deze zijn van warmteleveranciers. zelf hebben wij 

alleen individuele oplossingen. 

 

 


