
Even geduld, we starten om 14:30 uur

Een initiatief van VNG, ECW, PAW en TKI UE / Uptempo!

Webinarserie 

kleinschalige 

warmtenetten



7 december 2020

Programma
- Proeftuin Aardasvrije Wijken Nagele

- Intermezzo’s: Utrecht en Vlieland

Q&A is open voor vragen



Expert team 

van vandaag

David van Petersen

Harmke Bekkema

Leo Brouwer

Niels Rood

Robert Jan van Egmond



Poll 1



Overzicht PAW wijken



Nagele experimentdorp voor architectuur



 Nagele

 van prijsvraag naar proeftuin

 schets warmtesysteem

 3x casuïstiek (beren op de weg)

 eigendom, zeggenschap, organisatie

opzet presentatie



de Acht  o.a. Lotte Stam-Beese, Rietveld, Bakema, van Eyck, Mien Ruys







algemene gegevens 2019



prijsvraag: Energielab Nagele

“We willen ons dorp een kwaliteitsimpuls
geven door net als in de jaren ‘50 ruimte te
bieden aan het experiment, en Nagele uit
laten groeien tot een duurzaam en
energieneutraal dorp waarin het prettig is
(en blijft) om te wonen. Bovendien wil Nagele
op deze manier een bijdrage leveren aan
mogelijk nieuwe oplossingen op het gebied
van duurzaamheid en klimaat.
Daarmee helpen we het dorp én helpen we
de omslag naar een duurzame samenleving
te versnellen en te vernieuwen.”

(voorwoord Prijsvraag Energielab Nagele)



partners



Nagele in Balans: opslag van energie (warmte)



hoe werkt het ?















Gerstehof-Lucernehof



 gemeente

 Mercatus

 bewoners

 BZK

 ontwerpteam N.I.B. 

 ver. dorpsbelangen

 ondernemersvereniging

 Liander

ver. Hendrick de Keyser

RVO

RCE



kwestie van eigendom … 



voorwaarden SDE+:

 oppervlak van min. 200 m2

 boven de 140 kWth.

 perceelgebonden

kwestie van regels …



Lucernehof & 
Gerstehof

Karwijhof



kwestie van rijksmonument …





zijkant woningblok

- ‘Zonneschoorsteen’ aan zijkant woningblok (wie wordt eigenaar?)

- warmtenet over het platte dak (recht van opstal)

- 1 particulier in de rij (versnippert/gespikkelt bezit)



pilot, voorbeeld, draagvlak



businesscase (bij opschaling haalbaar)

financiering (pilot vanuit PAW & SDE+, daarna PAW, SDE+ en vreemd vermogen)

betaalbaarheid (iets minder dan men nu betaalt)

ontwerp en controle (definitief ontwerp gereed, externe controle gedaan)

aannemer (voorovereenkomst getekend, definitief contract in concept gereed)

vergunningen (vergund of in behandeling)

juridisch/governance (alle partijen akkoord met concept)

start Kernproject (college B&W en Mercatus zijn akkoord)

stand van zaken



Regiegroep:
Gemeente, Mercatus, E.N. 

Bewoners Advies Commissie:
Aranka Steenstra, Cor/Marian vd Reest, Gerrie Elswijk, Marjolein Kreulen, 

Kamilla Beuving, Wilco vd Sar, Rens Koene, Klaas Dijkstra, Roelof Duijf

Comité van Advies:
Mevr. Sybilla Dekker; minister van Staat 

(Profiel: aanpak complexe bestuurlijke processen en burgerparticipatie)

Mevr. Laetitia Ouillet; vz. de Windvogel, vmlg. dir. strategic area energy, TUE 

(Profiel: energiestrategie, techniek en innovatie)

Dhr. Jacco Karens; jurist Instituut voor Bouwrecht 

(profiel: bouwrecht, juridische aspecten)

regie, raad, advies



governance 





juridische structuur (Aw stelt veel eisen, veel extra juridische kosten)



planning
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- Bouwvoorbereiding: nov./dec. 2020
- Dakrenovatie Mercatus: jan./feb. 2021
- Start graafwerkzaamheden: 1 maart 2021
- Dakaanpassingen de Acht: maart/april 2021
- Installatie collectoren: april 2021
- Start laden buffer: april 2021
- Start warmtelevering/beëindigen gasdistributie: sept./okt. 2021
- Evaluatie: april/mei 2022



Robert weet meer

Voor meer informatie
www.energieknagele.nl

https://www.energieknagele.nl/nieuw
s/animatiefilm-vraag-het-aan-robert/

https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=2&v=5ugodNc1m0Y&featu

re=emb_logo

http://www.energieknagele.nl/
https://www.energieknagele.nl/nieuws/animatiefilm-vraag-het-aan-robert/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5ugodNc1m0Y&feature=emb_logo




 Lunetten – Eneco

Oog in Al – Nieuwe warmte & Windmee

Tolsteeg/Oud Hoograven Noord – VHGM, Itho Daalderop, Duinwijck, De Warmte 
Transitiemakers

Warm Tuindorp – Lievense/WSP & Ennatuurlijk

Zeeheldenbuurt Noordoost – De Warmteregisseurs



Businesscase
Energiek
Nagele

Arjan Muil 

7 december 2020



Omvang van de businesscase

Businesscase Energiek Nagele

• Ca. 350 woningen, 60% huur, 40% particulier

• 7 mini warmtenetjes voor ca. 50 woningen

• Warmtelevering 70 graden

• Zon-thermie als collectorvelden op de platte daken

• Dagopslag warmte 70 graden

• Seizoensopslag warmte (20- 90 graden)

• Warmtenet over het dak van de woningen, 
aansluiting vanaf het dak via tracé voormalige rookgasafvoer.

• Aansluitset op de plaats van de voormalige CV ketel

• Technische ruimte met o.a. 70 graden warmtepomp
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Kernproject
‘proof of concept’

Businesscase Energiek Nagele

• 8 woningen

• Voormalig schoolgebouw De Acht

• Bestaande CV schoolgebouw als backup
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Tarieven ‘niet meer dan nu’

Businesscase Energiek Nagele

De huidige energielasten als uitgangspunt
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Tarieven

• BAK particuliere woning €   1.653,-

• BAK corporatiewoning €   3.726,-

• BAK kleinzakelijk €   3.726,-

• GJ-tarief* €         19,38

• Vaste bijdrage particulier* €       442,86

• Vaste bijdrage huurder* €       285,84

• Bijdrage verhuurder* €       157,00

Tarieven exclusief btw

*Toekomstige aanpassingen op basis van index 
(max ACM).
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Businesscase Energiek Nagele



Hulpenergie
Berekende SCOP ca. 8

Businesscase Energiek Nagele
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Inkomsten en lasten
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Businesscase Energiek Nagele

11%
2%

18%

2%

25%

39%

3%

Lasten

Elektra

Management

Onderhoud

Onvoorzien

Rente

Aflossing

Belasting

Aandachtspunten

Inkomsten: SDE++ levert nog een belangrijke bijdrage om de 
businesscase mogelijk te maken

Lasten:  inkoopkosten elektriciteit zijn beperkt, kosten variëren weinig 
bij wijziging van afgenomen GJ

31%

46%

23%

inkomsten

Koop

Huur

SDE+(+)



Uitgangspunten Businesscase

Businesscase Energiek Nagele

• Energievraag per woning 32 GJ

• Afrekening op basis van de warmtewet (+Startmotorkader)

• Verwachte investeringen ca. € 8,6 mio (€ 25k / woning)

• Financiering startinvestering via PAW (€3,5 mio) 

• Externe financiering 15 jaar € 5,2 mio (rente 4%)

• BAK inkomsten € 1 mio

• Vervangingsinvesteringen na 15 jaar

• Na 15 jaar vervalt SDE

• Looptijd BuCa 30 jaar
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Businesscase
Dé businesscase bestaat niet!

Businesscase Energiek Nagele
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Resterende risico’s

Businesscase Energiek Nagele

• Vollooprisico, o.a. gespikkeld bezit

• Daling van de gasprijzen tav NMDN GJ tarief

• Hoge gevoeligheid voor na-isoleren en minder warmte-levering

• Daling SDE++ subsidies
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Conclusies

• BuCa geeft voldoende vertrouwen om kernproject te starten

• Startmotorkader biedt goede handvatten voor NMDN

• Met SCOP ca. 8 weinig hulpenergie nodig: erg duurzaam
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Onderzoeksvragen Kernproject
Opschalen naar het dorp, en verder …….

Businesscase Energiek Nagele

• ‘Proof of concept’

• Managen resterende risico’s

• Kosten woningeigenaren (BAK, e-koken en dakrenovatie)

• Ontwikkelen concept voor (half) vrijstaande woningen

• Verbeteren van het technisch concept 

• Fasering bij opschalen

• Welke kostendalingen zijn nog mogelijk? 
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Basisprincipe HoCoSto installatie

• Onmiddellijk bruikbare warmte 
wordt rechtstreeks gebruikt;

• Overschot warmte gaat de buffer in;
• Als er een warmte tekort is wordt dat uit de buffer gehaald.



HoCoSto installatie - basis

• Zonnecollectoren

• inpandige boiler(s) 

• HoCoSto STES (seizoensbuffer)

• Warmtepomp

MT 

warmtepomp nodig voor 70 graden

LT 

Warmtepomp nodig voor koelen

De buffer wordt bron voor de warmtepomp



Systeem in balans

HoCoSto seizoensbuffer zorgt voor systeembalans 
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Energiebalans

totaal inbreng totaal vraag

Door slim en efficient inzetten warmtepomp:

minimaliseren benodigde hulpenergie



HoCoSto communitynet 40-70 graden

• zonnecollectoren (veld- of dakopstelling)

• distributienet

• technische ruimte met centrale warmtepomp

• STES seizoensbuffer

• Peakshaver (dagbuffer) > kleinere warmtepomp, beperking elektrische aansluiting



HoCoSto bronnet 
• bronnet met variabele temperatuur

• meerdere bronnen

• per wijk of blok een communitynet 40-70 graden



HoCoSto Bronnet - Gerstehof/Luzernehof

Per hofje ( 40-50 woningen )

• een communitynet

• STES seizoensbuffer

• technische ruimte

met collectieve warmtepomp

en piekbuffer

de paarse gestippelde leiding is de 
verbinding met het bronnet



Duinwijck Vlieland



Duinwijck Vlieland



Vragen?



Poll 2



7 december 2020

Volgende week: proeftuin Katwijk

Hartelijk dank voor uw 

belangstelling!


