
Onderstaand een overzicht van de vragen die gesteld zijn op de thema avond van 20 januari jl. We 
hebben de vragen overgenomen van de gele “post-its”. Dat betekent dat soms de vraag wat kort 
was. Wellicht is het antwoord niet helemaal toereikend of wellicht hebben we de vraag niet goed 
genoeg begrepen. Als dat zo is en je vraag is niet voldoende beantwoord, laat het ons dan weten via 
warmtenet.ow@gmail.com.  

 

- Waarom geen geothermie? 
We hebben een projectgebied van 450 huizen. Dit is zo bepaald omdat dit het gebied is waar 
het riool vervangen gaat worden. De investeringen in geothermie in het algemeen zijn erg 
fors. Om een dergelijke investering mogelijk te maken zou het projectgebied ongeveer 10 
keer zo groot moeten zijn. 

- Waarom geen asfalthermie? 
We hebben gekeken naar asfaltthermie en dan met name voor de regeneratie van de WKO-
bronnen. Echter, de investeringen in asfaltthermie zijn beduidend hoger (circa 1,5 miljoen 
meer) dan dry-coolers. Hierdoor is een gezonde financiële exploitatie moeilijk realiseerbaar. 
Daarnaast wil de gemeente geen asfalt in de wijk terug laten komen na de rioolvervanging en 
is asfaltthermie kwetsbaar voor graaf- en wegwerkzaamheden.  

- Waarom is het vervangen van de thermostaten niet meegenomen? 
De verwachting is dat de meeste thermostaten de nieuwe installaties kunnen aansturen. De 
techniek achter de thermostaten is veelal hetzelfde. Het is dan dus niet nodig om 
thermostaten te vervangen.  

- Delta T 30 gr al gelukt in deze woning? 
Nee, dit is nog niet gelukt. Er zijn technische methoden die dit mogelijk zouden moeten 
maken, maar deze zijn nog niet getest in de kijkwoning. Er wordt hieraan gewerkt. 

- Hoe krijg je de delta T 30 gr voor elkaar? Variëren met doorstroomsnelheid? Inderdaad, 
vertragen van de doorstroomsnelheid  

- Hoeveel geluid maken andere onderdelen? 
Niet meer dan de CV-ketel. 

- Aannames BUCA, aantal aansluitingen en e-besparing? 
We gaan uit van 70% aansluiting direct na aanleg, wat in enkele jaren doorgroeit naar95%. 
Als dit optimistisch blijkt, dan zijn er investeringen die gespreid gedaan kunnen worden; 
bijvoorbeeld eerst 1 WKO bron boren ipv direct 2. We rekenen met een dalende 
warmtevraag van 10% door isolatie.  

- Hoe zit het met CO2 besparing?  
RHDHV heeft een schatting gemaakt van ongeveer 60% reductie in CO2-uitstoot in 2030 ten 
opzichte van het huidige gasgebruik. Voor deze berekening moeten enkele aannames gedaan 
worden, zoals de verduurzaming van de elektriciteitsproductie in de komende jaren. 

- Ervaring WKO opslag? Warmte bodem, risico lekkage en warmteverlies? 
Er is ruime ervaring met WKO toepassingen in Nederland. Een proefboring wijst uit of het 
geschikt is en daarna is het een kwestie van goed inregelen.  

- Wordt de bron verzekerd tegen disfunctioneren? 
We streven er naar zoveel mogelijk risico bij de bronnenbouwer neer te leggen. Dus ook 
deze. Of dat daadwerkelijk lukt is mede afhankelijk van het uiteindelijke contractvoorstel. 

- Wat is de dip in de grafiek (2034) inzake de haalbaarheid?  
Na 15 jaar is er een herinvestering nodig in de Warmtepomp. Dat betreft de compressor. De 
dip weerspiegelt deze herinvestering. 



- Kan iedereen tegelijkertijd douchen? 
Wij rekenen met de gebruikelijke gelijktijdigheid die gehanteerd worden in dergelijke netten. 
Het zal namelijk nooit voorkomen dat íedereen tegelijk onder de douche staat. Er wordt 
gezorgd dat de bewoners het niet merken als ze toevallig tegelijk douchen met anderen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door het gebruiken van een buffervat van ongeveer 100m3 warm water 
wat kortstondige pieken goed op kan vangen. 

- Kunnen we regeneratie niet achterwege laten? 
Nee, dat kan niet. We zijn bij wet verplicht om de grond in balans te brengen. Maar dit is niet 
alleen om aan regels te voldoen: als we de bron teveel laten afkoelen dan zal hij niet meer 
goed werken en moeten we op zoek naar een nieuwe bron. Dit zou behoorlijk kostbaar zijn 

- Hoe groot zijn de pompen voor het net? 
Dit wordt nog uitgewerkt in het detailontwerp. De pompen die het water voortbewegen zijn 
niet zo groot, dus dit zal geen inpassingsproblemen opleveren in de wijk.  

- Alle radiatoren voorzien van een constante drukklep. Kan je die ook vervangen door een 
centrale drukmeter in de afleverset? 
Dit betreft een voorstel voor een specifieke technische oplossing van RHDHV om een grotere 
delta-T te bereiken. In de daadwerkelijke engineering moet blijken hoe we het precies gaan 
oplossen.  

- Wanneer kan het warmtenet uit? Hoeveel huizen moeten aangesloten zijn? 
Dit is nu nog moeilijk te zeggen. Zowel de kosten als de opbrengsten waarmee gerekend 
wordt zijn nog omgeven van foutmarges. We werken er hard aan de bedragen scherper in 
beeld te krijgen, maar dat gaat niet zomaar. Zo weten we pas echt wat het technische 
systeem kost als de detail-engineering gedaan is. Dat is nog een flinke klus wat we niet zelf 
kunnen doen. 

- Kan je met een ingeregeld systeem zelf nog variëren in je verwarmingssysteem? 
Dat ligt er aan wat je wilt variëren en waar dit voor nodig is. Je blijft zelf sowieso via je 
thermostaat de temperatuur in je huis bepalen.  

- Wat is waterzijdig inregelen eigenlijk precies, wat doe je dan?  
Je stelt de doorstroming van de radiatoren zo in dat ze de juiste hoeveelheid warmte afgeven 
die past bij elk vertrek in het huis. Zo voorkom je dat sommige ruimtes te warm worden, en 
andere koud blijven. Op die manier hebben de bewoners het meeste comfort bij het hoogste 
rendement. 

- Wie wordt eigenaar van de WKO? 
Waarschijnlijk de coöperatie, maar dit hangt af van de afspraken af die we met andere 
partijen maken.  

- Worst case is realistischer. Aan welke alternatieven denkt de WOW om een positieve 
business case te bereiken? 
Worst case is niet realistischer. De businesscase zoals RHDHV hem presenteert in het rapport 
is volgens hen de meest realistische, vandaar dat hiermee gerekend is. De inschatting van de 
auteur is alleen dat het minder waarschijnlijk is dat het 30% goedkoper uitvalt dan 30% 
duurder. Er zijn binnen de BuCa verschillende manieren om tegenvallers op te vangen of een 
meer positief resultaat te bereiken. We kunnen bijvoorbeeld investeringen spreiden of later 
doen. We kunnen kiezen voor bepaalde andere oplossingen. Etc.  

- Kan er een enquête worden gehouden bij welke prijsniveau bewoners zouden willen 
meedoen? 
Dat kan. Maar dan moeten we eerst helder hebben of er een probleem is. Want we willen de 
kosten voor warmte hetzelfde houden als nu. En dat lijkt te kunnen.  



- Is er een tegenstelling juridisch/financieel op aanname 95% deelname? 
Nee, we verwachten een goed aanbod te doen aan bewoners, waardoor er weinig reden is 
om niet mee te doen. Niemand wordt gedwongen om aan te sluiten. 

- Zijn er bronlocaties op de ENG dichterbij mogelijk? 
In theorie wel. Echter daar zit een aantal andere beperkingen aan. Het is planologisch lastig 
om het voor elkaar te krijgen dat we op deze stukken grond iets mogen bouwen. De Eng 
wordt beschermd tegen ontwikkeling. Een belangrijk element daarin is het behouden van 
open zichtlijnen in het landschap. De korfballocatie is al ‘ontwikkeld’ en ligt daarnaast op een 
beschutte plek waardoor een herontwikkeling op die locatie geen negatief effect heeft voor 
deze zichtlijnen. De stukken grond die dichter bij de wijk liggen roepen daarom meer 
weerstand op. Daarnaast is de grond in handen van een eigenaar. Die zal niet zomaar 
verkopen, terwijl het korfbalterrein te koop staat. 

- Bij de huurders geen daling woningwaarde. Minder NIMBY effect -> meenemen in keuze 
bronlocatie?  
Het idee achter deze vraag is dat bij een bronlocatie in één van de plantsoenen 
aangrenzende bewoners twee argumenten hebben tegen een bron voor hun deur: 1) ze zijn 
bang voor overlast, en 2) ze zijn bang dat hun woning minder waard wordt. Huurders kunnen 
alleen gebruik maken van het eerste argument, en daarom zou de bron beter bij 
huurwoningen in de buurt geplaatst kunnen worden.  
Het is duidelijk dat een mogelijke bronlocatie in de wijk een flinke discussie kan opleveren. 
We werken op dit moment aan een ontwerp van een zo goed mogelijk ingepaste technische 
ruimte in een plantsoen, zodat bewoners een idee kunnen krijgen waar ze ja of nee tegen 
zouden zeggen. We willen voorkomen dat bewoners tegen hun zin geconfronteerd worden 
met een technische ruimte voor hun deur. Dit geldt ook voor huurders. Daarnaast is het 
natuurlijk zo dat ook de woningstichting met een daling van woningwaarde te maken kan 
krijgen en kan zeker bij vrije sector-huur inkomstenderving betekenen.  

- Is er een MER nodig voor korfbal? 
Nog niet bekend 

- Kunnen we rekening houden met extra bronnen? 
Ja 

- Waarom basisontwerp? 
Het is een woordkeuze. Dit de basis die we verder uitwerken. De volgende stap is om te 
komen tot een definitief ontwerp waarin de details zijn uitgewerkt 

- Hoe houdt je warme lucht uit de zomer op 10 gr. In de bodem, kost dat ook energie? 
In de winter halen we warmte uit de bodem waardoor de bodemtemperatuur daalt. In de 
zomer wil je warmte van de buitenlucht weer terug in de bodem krijgen zodat daar de 
temperatuur weer stijgt zodat je dat in de winter weer kan gebruiken.  We hoeven het niet 
“op temperatuur” te houden. Deze warmte in de bodem brengen kost energie.  

- Suggestie om locatiestudie te doen met quickscan op milieu effecten voor de bron, dan kan 
je ook aangeven wat afvalt. 
Prima 

- Voor de korfballocatie, moet dan het bestemminsplan worden gewijzigd? En wil de 
gemeente daaraan meewerken? 
Ja, het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. De gemeente staat hier in principe niet 
negatief tegenover, maar het moet passen binnen de Visie op de Eng die binnenkort (dit 
voorjaar) wordt vastgesteld door de raad. Tot dat zover is wil de gemeente geen 
bestemmingsplannen wijzigen op de Eng.  



- Waarom niet op de locatie van de huidige Spar? 
Deze locatie lijkt veel technische nadelen te hebben: er is waarschijnlijk overlast van de 
drycoolers omdat er mensen boven en vlak naast wonen. Een buffervat van 100m3 is lastig in 
te passen en de ruimte is mogelijk niet hoog genoeg om apparatuur te plaatsen. Daarnaast is 
er een grote afstand tot de mogelijke bronnen en is er geen buitenruimte waardoor je 
beperkt bent in je oplossingen. 

- Extra locaties: Eng tegenover de Peugeot garage, het Meidoornplantsoen ondergronds, De 
Dreijen, de Korfballocatie 
Al deze locaties zijn bekend / in beeld. Zie ook eerdere antwoorden 

- Wat kost onder de grond bron? 
Een bron is het boren van een WKO bron. Dit kost naar verwachting 200K tot 300K. Met de 
vraag wordt waarschijnlijk bedoeld wat een ondergrondse technische ruimte zou kosten. 
Helemaal onder de grond is waarschijnlijk niet haalbaar omdat de drycoolers erg veel lucht 
nodig hebben. (dit gaat om zo’n 800.000m3 per uur. Als de aan- en afvoer van die lucht door 
gaten van 4 meter doorsnede zou gaan, dan vliegt de lucht er met 80km/u doorheen.)  
Er wordt gewerkt aan een offerte voor een technische ruimte die zoveel mogelijk 
ondergronds of ‘verstopt’ in een plantsoen geplaatst wordt.   

- Kunnen we kiezen om te koelen? 
Dat hebben we eerder onderzocht. Dit vergt een forse extra investering terwijl de koelvraag 
naar verwachting erg laag zal zijn. Het probleem is dat het verwarmingssysteem van de 
meeste woningen niet geschikt is om mee te koelen: hiervoor is vloerverwarming nodig. 

- Kan korfballocatie aansluiten op extra wijk? 
Ja, tezijnertijd kan dit een ruimte zijn voor meerdere wijken. 

- Laat je informeren 
Dit is goede raad! 

- Waar gaan we de bron neerzetten? 
Zoals het nu lijkt, op de Eng of in de wijk. Uiteindelijk moeten de leden een keuze maken. 

- Wat zijn de aansluitkosten bij later aansluiten? 
Dat moeten we nog bepalen. De warmtewet geeft hiervoor richtlijnen, te denken valt aan 
bedragen rond € 3.000, en meer.   

 

 


