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Programma

• Even voorstellen, wat doen wij voor u?

• Landschap kleinschalige warmtenetten: Robert Jan van Egmond 

en 'special guest' Sabine Jansen

Huishoudelijke mededelingen

• Vragen in de Q&A, chat is open voor andere zaken

• Spreker goed zien? Kies speaker view (rechtsboven instellen)

• Poll’s verschijnen in een pop-up

• Dit webinar wordt opgenomen!



Poll 1



Expert team 

van vandaag

Sabine Jansen

Harmke Bekkema

Leo Brouwer

Niels Rood

Robert Jan van Egmond



Technische oplossingen Marktordening & financiering

Regie & organisatie

Factsheets 
gebouwmaatregelen

Factsheets energiebronnen 
en -dragers

Praktijkverhalen (in 
ontwikkeling)

Regeling Extern Advies 
Warmtetransitie (EAW)

Inkooptips transitievisie 
warmte

Inspiratie: 
gemeenten aan de slag!

Startanalyse

Handreiking voor lokale 
analyse

Factsheets strategieën

Duiding bij de analyse

Template businesscase 
warmtenetten

Praktijktips – Lokale 
warmtenetten realiseren

Ondersteuning bij rolkeuze en 
marktverkenning 

warmtenetten (samen met 
PIANOo)

De Leidraad



Kennis- en leerprogramma ‘Technische oplossingen’

• Start met technische leerkringen voor proeftuinen

Alle proeftuinen verdeeld over 4 groepen naar technische keuze

1. All electric, hybride oplossingen en duurzame gassen (8 dec)

2. (Zeer) lage temperatuur warmtenetten (17 dec)

3. Midden temperatuur warmtenetten met LT-bron (21 jan)

4. Midden temperatuur warmtenetten met MT-bron (28 jan)

Binnenkort ontvangen proeftuinen uitnodiging voor kick-off

• Daarnaast gedurende het jaar webinars over diverse 
technische thema’s



Oproep van PAW kennis- en leerprogramma PAW

• Komende tijd ook aan de slag hoe leerkringen

kunnen aansluiten op/naar niet-proeftuin

gemeenten

• Hebt u ideeën, specifieke wensen hieromtrent?

• Of heeft u specifieke behoeften voor incidentele

verdiepende webinars die het KLP-TO kan

organiseren?

• Mail dan naar Christine.vanZuijlen@vng.nl

mailto:Christine.vanZuijlen@vng.nl


Uptempo.nu 101 innovaties voor woningrenovaties

Uptempo! werkt aan versnelling en opschaling van energie-innovaties, onder 

andere door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Woningcorporaties en woningeigenaren werken hard aan verduurzaming. Maar 

hoe vind je de juiste innovatie die past bij jouw verduurzamingsvraag? 

Wij bieden de oplossing! www.uptempo.nu presenteert 101 innovatieve 

maatregelen die nu beschikbaar zijn. Met eenvoudige filters vind je snel de 

innovatie die het beste past bij jouw verduurzamingsvraag.

Vragen? Benader Marlien Sneller | marlien@tki-urbanenergy.nl | 06-83 36 73 82

http://www.uptempo.nu/
mailto:marlien@tki-urbanenergy.nl




Robert Jan van Egmond

Programmamanager Duurzame Warmte & Koude

Innovatielandschap 

kleinschalige 

warmtenetten



Verschillende behulpzame bronnen & publicaties

Website van Expertise Centrum Warmte

Kennisbank TKI Urban Energy:

‘Warmtenetten ontrafeld’

‘Warmtenetten georganiseerd’

‘Coöperatieve warmtenetten’

Website Uptempo.nu met 101 innovaties

'Technisch Handboek Koude Warmtenetten'

Proeftuinen programma aardgasvrije wijken

Informatiecampagne Natuur & Milieu:

‘Ontdek het ware verhaal van het warmtenet’

https://www.expertisecentrumwarmte.nl/
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.uptempo.nu/
https://energygo.blob.core.windows.net/kowanet/D1.1%20Handboek/KoWaNet%20Technisch%20Handboek%20Koele%20Warmtenetten%20V0.91_tm%20Hst%203.pdf
http://www.aardgasvrijewijken.nl/
http://www.ontdekhetwarmtenet.nl/


‘The Why’ van het warmtenet

Waarom zou je aan het warmtenet willen?

• Bewezen technologie!

• Collectief / samen

• Mogelijkheid om te koelen

• Gebruik maken van restwarmte

• Gebruik lokale bronnen als aqua/zon/geothermie

• Geluidloos

• Ongevaarlijk (in tegenstelling tot (groen) gasverbranding)

• Netbalancering / beperken noodzaak om te verzwaren

• Duurzaam



Oplossing: Kleinschalige warmtenetten

Waar hebben we het over?

• Blok, buurt of wijkniveau

• Van enkele tot ongeveer 500 woningen/gebouwen

• Veelal ontstaan vanuit coöperatieve- en bewonersinitiatieven

• Voorbeeld: Thermo Bello / EVA-Lanxmeer in Culemborg (+/- 200)



Waarom een kleinschalig warmtenet?

• Ingroeistrategie: vele kleine netten maken ook een grote

• Kleinschalig starten met koplopers mogelijk (zoals particuliere 

initiatieven)

• Bestuurlijk en organisatorisch behapbaar (enthousiaste 

bewoners kunnen starten)

• Ontwikkelen grootschalige bronnen (bijv. geothermie) vereisen 

meteen een groot net, niet alles in één keer!

• No-regret oplossing

• Vergelijk met hoe Kopenhagen is ontstaan!



Typen warmtenetten: Zoek de verschillen

• Temperatuurniveau

• Aanpassingen aan de woning (warmtevraag reductie)

• Aanpassingen aan de woning (warmtelevering/tapwater)

• Min-max aantal woningen

• Efficiëntie/duurzaamheid (lokale bronnen, gas, elektriciteit)

• Manier van organiseren/financieren/governance











Strategie in de gebouwde omgeving

Bron: H. Eijdems, Mijnwater, Heerlen



Sabine Jansen

Sr. Beleidsadviseur Energietransitie / 

Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken



Opties voor een aardgasvrije wijk
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Overzicht PAW wijken



Voorbeelden van 

innovatieve kleine 

warmtenetten



Voorbeeld: deZONNET = ‘zonnewarmtenet’

LT warmtenet gevoed door PVT op individuele daken, en in combinatie 

met WKO en individuele warmtepompen.

Ramplaankwartier in Haarlem



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.



Voorbeeld: Buurt Energie Systeem (BES, Alliander)

Centrale buurtwarmtepomp met MT 

(70ºC) net met piekverwarming op 

(duurzaam) gas. 

Coöperatief model.



Voorbeeld: HoCoSto (Nagele en Duinwijck, Vlieland)

Combinatie van een warmtebuffer (3600 m3, HoCoSto) met 

zonnecollectoren en een warmtepomp. Gasketels blijven voorlopig als 

achtervang.

Voorbeeld 170 m3 HoCoSto en foto van Vliehorst waar deze gerealiseerd gaat worden. Bron: Warmtenetwerk.nl



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. Door diepe 

bron is regeneratie minder noodzakelijk.



PVT op het dak, collectieve 

opslag van overtollige warmte 

in de zomer. Zowel de 

investeringen in huis als in het 

collectief worden maandelijks 

betaald (door woningeigenaren 

en huurders).

Voorbeeld: ESCOM



Voorbeeld: Hoogbouw-warmtenet (Servex/Feenstra)

Flat van 48 woningen in Venray voorzien van centrale warmtepomp met 

natuurlijk koudemiddel en geluidsarm. Bestaande afgiftesystemen worden 

voorzien van HT warmte en in de woningen vindt alleen in de zomer nog  

naverwarming plaats van tapwater. Inkoopvoordeel centrale e-aansluiting!



Focus van innovaties

- Tendens naar lagere temperaturen icm afleverset/boosterWP

• Minder transportverlies, aangepaste woning heeft geen HT nodig

• Ontwikkelen van “laagwaardige” lokale bronnen incl. zonthermie!

- Doorontwikkelen van opslagtechnieken

• ATES, TCM, Basalt, etc.

- Balanceren Net (interactie tussen warmte- en elektriciteitsnet)

- Slimmer/sneller ontwerpen warmtenetten

- Regelstrategieën

- Ontwikkelen van wijkaanpak, financiële en governance modellen



Poll 2



Vragen?



30 november 2020

Volgende week: proeftuin Nagele met 

Special Guest Gemeente Utrecht over de 

'warmte expeditie'

Hartelijk dank voor uw 

belangstelling!


