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VOORWOORD 

Voor u ligt het technisch rapport over “De studie naar een mogelijkheid van een warmtenet als 

oplossing voor het warmtevraagstuk binnen Noord- en Zuidwolde”. Voor het project van leerjaar 3 

van de opleiding Werktuigbouwkunde, instituut voor Engineering aan de Hanzehogeschool 

Groningen, is een technisch rapport gemaakt voor de energie coöperatie Durabel. Hiermee kan 

Durabel de bewoners en de gemeente informeren naar de mogelijkheden van een warmtenet in 

Noord- en Zuidwolde. 

Het project in leerjaar 3 is bedoeld om een professioneel engineeringsprobleem op te lossen, dit kan 

zowel richting een product als een systeem. Het engineeringsprobleem is afkomstig van een externe 

opdrachtgever en zal dan ook in nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden uitgevoerd. 

Gedurende het project werden de volgende fases behandeld, namelijk: 

• Analysefase met daarbij een literatuur onderzoek; 

• Designfase hierin is een oplossingsstudie gedaan volgens een methodische aanpak; 

• Engineeringfase hierin is het design verder onderbouwd door middel van berekeningen. 

Het doel van het project is om opgedane kennis uit voorgaande jaren toe te passen in de praktijk. Het 

project is gestart op 12 februari 2019 en geëindigd op 28 juni 2019. De periode is opgedeeld in 3 delen. 

In het eerste deel is er volledig gefocust op de analyse fase van het project. In het tweede deel is de 

focus van het project gereduceerd vanwege het volgen van colleges. In het derde deel is er weer 

volledig gefocust op de design- en engineeringsfase van het project. 

Energie coöperatie Durabel heeft dit project opengesteld voor werktuigbouwkundige studenten om 

onderzoek te doen naar de verduurzamingsmogelijkheden in het warmtevraagstuk van Noord- en 

Zuidwolde. Durabel heeft hiermee als hoofddoel om haar huizen en gebouwen op een duurzame 

manier te voorzien van warmte, om zo de CO2 uitstoot te kunnen minimaliseren. Door dit onderzoek 

zijn er mogelijkheden voor Noord- en Zuidwolde, op het gebied van verduurzaming van het 

warmtegebruik, naar voren gekomen. Het eindresultaat levert een bijdrage in het draagvlak van de 

bewoners en de gemeente op het gebied verduurzaming in het warmtevraagstuk.  

Wij hebben dit project als een zeer positieve en nuttig project ervaren. Wij hebben veel gedurende 

het project mogen leren op het gebied van het verduurzamen van dorpen door toepassing van 

warmtenetten. Met de opgedane ervaring is er veel kennis verkregen op het gebied van 

warmtenetten, hier zijn we erg tevreden mee. Naast deze opgedane kennis hebben wij tijdens het 

project veel contacten moeten leggen met externen om in onze informatie behoefte te voorzien. Denk 

hierbij aan vergaderingen, rondleidingen, e-mail contact, telefooncontact etc. Dit hebben wij niet 

eerder in een project meegemaakt, hier hebben wij dan ook veel van geleerd. Daarnaast vonden wij 

het allemaal een erg interessant en leuk project. We hopen dan ook graag dat dit project kan bijdragen 

in de implementatie van een warmtenet voor de dorpen Noord- en Zuidwolde. 

Namens projectgroep Zeta willen wij graag in het bijzonder Arnold Simons, Jan Christiaansen en Dirk 

Kurstjens bedanken voor hun positieve ondersteuning en feedback gedurende het project. 

Daarnaast willen wij ook graag de volgende personen en instanties bedanken voor het assisteren en 

het voorzien van informatie gedurende het project: Maaike Muller, Scott van Leeuwen, Hans Hoving, 

Gemeente Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest en Energie Coöperatie Durabel. 

Projectgroep ZETA 

Groningen, maandag 24 juni 2019 
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SAMENVATTING 

Noord- en Zuidwolde staan in de beginfase van de verduurzaming van hun gemeenschappelijke 

energie transitie. Energie coöperatie Durabel heeft een project opengesteld waarin gekeken is naar 

een verduurzamingsoplossing in het warmtevraagstuk van Noord- en Zuidwolde. Dit vanwege het feit 

dat Noord- en Zuidwolde bovengemiddeld veel aardgas verbruiken om hun huizen te verwarmen. 

Durabel heeft hiermee als hoofddoel om haar huizen en gebouwen op een duurzame manier te 

voorzien van warmte, om zo de CO2 uitstoot te minimaliseren. De uitdaging lag in het bedenken van 

een alternatief voor het verwarmen van de huizen. Projectgroep ZETA heeft dit probleem geanalyseerd 

en hiermee een oplossing aangedragen, waarmee Durabel een stap verder is gekomen in haar doel tot 

verduurzaming. Het doel van projectgroep ZETA was om voor energie coöperatie Durabel een 

technisch rapport te schrijven, waarmee Durabel de bewoners en de gemeente kan informeren over 

de mogelijkheden van een warmtenet. 

 

Om tot een goed eind ontwerp te komen is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Op welke manier kan 

een cluster huizen, met behulp van buffering, voorzien worden van duurzame warmte?”. Om deze 

hoofdvraag te beantwoorden zijn er aantal deelvragen opgesteld, welke te vinden zijn in de inleiding 

van dit rapport. De eerste stap van het project was inzicht vergaren in het probleem van Noord- en 

Zuidwolde, dit door middel van een uitgebreide analyse. Denk hierbij aan een omgevingsstudie, 

onderzoek naar het warmteprofiel en een oplossingsstudie.  Met behulp van een morfologisch 

overzicht zijn er mogelijke oplossingen bedacht. Uit deze oplossingen is basis ontwerp gekomen, om 

deze vervolgens via een iteratief proces te optimaliseren tot een eind ontwerp.   

 

Tijdens het iteratief proces is gebleken dat een hoog temperatuur warmtenet in combinatie met 

seizoenbuffering voor heel Zuidwolde niet haalbaar is. Om de haalbaarheid toch te kunnen behalen is 

er onderzoek gedaan op het gebied van kleine clusters met dag buffering die op een warmtenet van 

midden temperatuur gedreven worden. Het cluster is gekozen op basis van de beschikbare ruimte voor 

een buffervat en op basis van de invalshoek van de zon. In dit cluster zijn de type huizen geanalyseerd 

en is er per type huis gekeken naar de verschillende isolatiemogelijkheden. In het rekenmodel is er 

berekend welke dagen van het jaar een dag buffering voldoende is. Daarnaast is er gekeken naar een 

oplossing voor de warmtelevering wanneer deze te laag is. Hiermee is er een totaal systeem bedacht, 

namelijk een cluster met 31 huizen waarvan een deel belegd is met 250 zonnecollectoren. Alle huizen 

binnen dit cluster bevatten een boiler van 200L als tussenbuffer. Het totale systeem bevat een dag 

buffer van 29m3, welke in het midden van het cluster is geplaatst. Daar omheen bevindt zich een 

warmtenetsysteem bestaande uit een twin pipe leidingnetwerk, welke als een ring langs de huizen ligt. 

Het systeem is zo ontworpen dat het reproduceerbaar is, hierdoor is er gekeken naar mogelijke locaties 

ter aanbeveling waarbij dit zelfde type cluster ook toegepast kan worden. 
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BEGRIPPENLIJST 
 

Begrip Definitie/verklaring 

CO2 footprint Milieumaat waarmee aangegeven wordt hoeveel CO2 er uitgestoten 
wordt. 

 

COP Coëfficiënt Of Performance. Geeft de efficiëntie van een warmtepomp 
aan. 

 

Ecosysteem 
Een deel van het natuurlijke milieu. 

 

Elektrolyse Chemische reactie waarbij onder invloed van elektrische stroom 
samengestelde stoffen worden ontleed. 

 

E-net Het elektriciteitsnet. 

 

Hoog temperatuur 
warmtenet 

Leidingnetwerk waardoor warm water van +/- 75°C stroomt om huizen te 
verwarmen. 

 

Iteratief 
Een herhalend proces, wat tot een verbetering leidt. 

  

Laagspanningsnet 
Het elektriciteitsnetwerk van 230V. 

  

Midden temperatuur 
warmtenet 

Leidingnetwerk waardoor warm water van +/- 50°C stroomt om huizen te 
verwarmen. 
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Begrip Definitie/verklaring 

Morfologisch 
overzicht 

Methode om mogelijke oplossingen te vinden voor een complex 
probleem. 

 

Ringleidingsysteem 
Centraal leidingnetwerk als “ring” langs de woningen. 

 

Sharpe ratio 
Een meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering. 

 

Temperatuurprofiel 
Temperatuurverloop in een bepaalde periode. 

 

Warmtenet 
Leidingnetwerk waardoor warm water stroomt om huizen te verwarmen. 
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SYMBOLENLIJST 
 

Begrip Definitie/verklaring 

GJ 
Gigajoule 

 

kW 
Kilowatt 

 

Wp 
Wattpiek 

 

kWh 
Kilowattuur 

 

MWh Megawattuur 

 

A 
Ampère 

 

J/kgK 
Joule per kilogram Kelvin 

  

T 
Temperatuur in graden Celsius 

  

dT 
Temperatuurverschil in graden Celsius 
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1. INLEIDING 

De laatste honderd jaar is het CO2 gehalte in de lucht erg toegenomen ten opzichte van de voorgaande 
miljoenen jaren. Dit hoge CO2 gehalte heeft negatieve effecten op het leven op de aarde. Daarom is 
het van belang dat mensen actiever worden in de verduurzaming van het warmteverbruik om de CO2 
uitstoot te minimaliseren. Noord- en Zuidwolde staan in de beginfase van de verduurzaming van hun 
gemeenschappelijke energie transitie. Binnen dit project zal gekeken worden naar een oplossing voor 
het feit dat Noord- en Zuidwolde op dit moment bovengemiddeld veel aardgas verbruiken om hun 
huizen te verwarmen. Om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het wereldwijde klimaat 
probleem wil Durabel dit gasverbruik verlagen tot nul. De uitdaging ligt nu in het bedenken van een 
alternatief voor het warm houden van de huizen. Projectgroep ZETA zal dit probleem analyseren en 
oplossingen aandragen waarmee Durabel een stap verder komt in haar doel tot verduurzaming.  
 
De doelstelling voor dit project is om voor energie coöperatie Durabel een technisch rapport te 
schrijven waarmee ze de bewoners en de gemeente kunnen informeren over de mogelijkheden van 
een warmtenet. Om een oplossing te genereren voor het warmtevraagstuk van Noord- en Zuidwolde 
kan daarbij de volgende hoofdvraag worden gesteld: “Op welke manier kan een cluster huizen, met 
behulp van buffering, voorzien worden van duurzame warmte?” 
Om hier antwoord op te krijgen is de hoofdvraag verdeeld in de volgende deelvragen: 

• Welke technische oplossingen voor het duurzaam verwarmen van huizen zijn toepasbaar in de 
omgeving van Noord- en Zuidwolde?  

• Wat zijn mogelijke technische oplossingen voor de opwekking, distributie, omzetting en opslag 
van duurzame warmte?  

• Hoe kunnen de verschillende oplossingen gecombineerd worden tot één systeem specifiek 
voor Noord- en Zuidwolde?  

• Wat zijn optimalisaties die doorgevoerd kunnen worden op het gevonden systeem?  

• Hoe ziet het concept ontwerp eruit voor een cluster huizen in Noord- of Zuidwolde?  
 
Het ingeleverde eindrapport bestaat uit de volgende milestones:   

• Een analyse van het huidige warmteverbruik van woningen binnen Noord- en Zuidwolde met 
 daarbij een omgevingsstudie van beide dorpen.  
• Een studie naar oplossingen voor het energievraagstuk en welke hiervan toepasbaar zijn 
 op Noord- en Zuidwolde.  
• Een onderbouwde en conceptuele technische oplossing voor het warmtevraagstuk 
 in Noord- en Zuidwolde, waarbij belangrijke ontwerp keuzes inzichtelijk gemaakt worden.  
• Een voorontwerp realiseren waarbij de haalbaarheid en vervolg stappen aangegeven worden 
 voor een oplossing in de warmtevraagstuk van Noord- en Zuidwolde.  
• Een financiële vergelijking met een terugverdientijd en een sharpe-ratio.  

 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is een analyse van de dorpen Noord- en Zuidwolde te vinden. De 

oplossingsstudie is daarna te vinden in hoofdstuk 3 met daarop volgend in hoofdstuk 4 de ontwerpfase. 

Het uiteindelijke ontwerpvoorstel is dan te vinden in hoofdstuk 5. De conclusies zijn op basis van de 

gevonden resultaten vervolgens vermeld in hoofdstuk 6. Als laatst worden de aanbevelingen gegeven 

in hoofdstuk 7. Overigens kan de bronvermelding gevonden worden in hoofdstuk 8 en de bijlagen in 

hoofdstuk 9. 
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2. ANALYSE NOORD- EN ZUIDWOLDE  

Om duidelijk te krijgen wat het doel van het project is, is er een probleemanalyse gedaan. In dit 

hoofdstuk wordt de deelvraag “Welke technische oplossingen voor het duurzaam verwarmen van 

huizen zijn toepasbaar in de omgeving Noord- en Zuidwolde?” In deze probleemanalyse is goed 

gekeken naar waar het probleem van de opdrachtgever ligt en hoe deze aangepakt kan gaan worden. 

Om tot een goede oplossing te komen is het eerst belangrijk om een studie te doen naar mogelijke 

oplossingen en een omgevingsstudie te doen om te kijken wat er allemaal mogelijk is met lokale 

middelen.   

 

Het is belangrijk om te weten wat de verbruiken zijn van zowel elektriciteit als gas binnen de dorpen 

Noord- en Zuidwolde. Om er achter te komen wat de warmtevraag is, is er uitgezocht wat de gas 

verbruiken zijn en dit in een kaart verwerkt (bijlage 21/22) . In verband met privacy is het niet mogelijk 

om deze data te bemachtigen per huis. Daarom zijn deze kaarten opgesteld waar de gemiddelde gas 

verbruiken bekend zijn per straat (WarmteAtlas, 2019). De verbruiken binnen Noord- en Zuidwolde 

staan hieronder in figuur 1 hierin is goed te zien dat er een piekvraag aan warmte is in de winter en 

weinig vraag in de zomer. (Liander, 2019) 

 

Daarnaast is er ook een kaart gemaakt met alle huisnummers en postcodes (bijlage 23/24). Aan de 

hand van deze kaart is er een Excel document opgesteld waarin de postcode, huisnummer, bouwjaar, 

oppervlak, functie en het energielabel is opgenomen. De kaart en de energie labels konden van het 

internet gehaald worden (Kadaster, 2019), (Energielabel, 2019). Niet alle energie labels kloppen met 

de werkelijkheid. De energie labels moeten namelijk specifiek aangevraagd worden en niet iedere 

bewoner binnen Noord- en Zuidwolde heeft dit gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1, Verbruiken Noord- en Zuidwolde 
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Omgevingsstudie 

Om vervolgens een beter beeld te krijgen waar eventueel een Ecovat geplaatst kan worden, hebben 

een aantal projectleden op 13 maart 2019 een omgevingsstudie gedaan in Zuidwolde. Deze 

omgevingsstudie bestond uit een rit door Noord- en Zuidwolde. Tijdens deze rit door de dorpen zijn 

verschillende dorpelingen benaderd en hebben we hun mening over een eventueel warmtenet 

aangehoord. Ook is naar plekken gekeken waar zonnecollectoren/zonnepanelen op de daken zouden 

kunnen en zijn er aantekeningen gemaakt waar eventueel ruimte zou zijn voor een warmtebuffer.  

 

De belangrijkste bevindingen van deze dag zijn hieronder opgesomd: 

• Meneer L. Kamphuis, de eigenaar van het tuincentrum Eldorado, staat kritisch tegenover de 

overheid en gemeente maar als een duurzame oplossing voor hem rendabel kan zijn is hij zeker 

geïnteresseerd. Zijn kassen worden verwarmd door een verwarmingssysteem van 50°C en hij 

verstookt op jaarbasis 100.000 m³ gas. Naast zijn tuincentrum is eventueel ruimte voor een 

installatie/Ecovat. 

• Een bewoner genaamd Pieter is geïnteresseerd in het helpen bij een testfase. Hij heeft ons 

verteld een budget beschikbaar te hebben wanneer wij komen met een interessant voorstel.  

• Een melkfabriek in Bedum koelt zijn installatie met water uit het Boterdiep. Hoeveel energie 

dit is bekend bij gemeente of het bedrijf zelf. Dit is interessant omdat hierdoor het Boterdiep 

minder vaak bevriest. Daarnaast is de doorstroomsnelheid van het Boterdiep laag, het wordt 

namelijk door de sluis met pompen verpompt.  

• Het is nuttig om in de eerste fase per cluster te kijken wat de energievraag is, wat de 

mogelijkheden zijn en wat hiervoor een technische oplossing is. Vervolgens kan gekeken 

worden hoe deze clusters eventueel Met elkaar verbonden kunnen worden. 

• Er zijn een aantal goede locaties voor een Ecovat mogelijk. Deze locaties zijn vervolgens in een 

kaart vastgelegd (bijlage 25). 

• Draagvlak creëren is van groot belang. Voorwaarde hiervoor is dat het voor bewoners ‘uit’ kan.   

• Een goed proces volgens Jan Christiaansen is:  

o Bekijk het dorp ruimtelijk en onderzoek wat er mogelijk is 

o Breng het soort woningen en de verbruiken in kaart 

o Ga van daaruit voor kleine groepjes woningen naar oplossingen zoeken 

o Daarna zou je clusters eventueel kunnen verbinden 
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Froukemaheerd 

Tijdens de omgevingsstudie is gekeken naar voorbeelden van warmtenetten in de buurt. In de wijk 

Beijum in Groningen is rond 1980 een warmtenet geplaatst met zonnecollectoren. Deze installatie is 

in 2008 één keer gerenoveerd, deze installatie zorgt er al sinds 1980 voor dat de gasrekeningen van de 

aangesloten woningen erg laag zijn. Dit systeem werkt op midden temperatuur. 

 

Om te kijken of de installatie van de Froukemaheerd toepasbaar zou zijn binnen Noord- of Zuidwolde 

is onderzoek gedaan naar hoe dit systeem werkt. Deze installatie zonnecollectoren op alle 

zesennegentig huizen en heeft per blok huizen een boiler. Binnen deze installatie vallen negen blokken. 

Al deze blokken staan aangesloten op een centrale buffer van honderd kuub. In figuur 2 hieronder zijn 

een aantal van de aangesloten blokken te zien met de centrale buffer in het veld.  

Figuur 2 , Froukemaheerd 

Een zelfde soort systeem zou ook binnen Noord- en Zuidwolde kunnen werken. Het voordeel van dit 

systeem ten opzichte van de situatie binnen Noord- en Zuidwolde is dat alle woningen bij de 

Froukemaheerd in eigendom zijn van de woningcoöperatie huismeesters. Dit maakt het installeren 

gemakkelijker omdat alle daken direct gebruikt kunnen worden terwijl de situatie in Noord- en 

Zuidwolde anders ligt. Hier zijn het particuliere eigenaren en gaat het overtuigen van iedereen binnen 

een cluster lastig worden. Ook liggen de huizen binnen de Froukemaheerd strak tegen elkaar aan en 

dit maakt het makkelijker om de warmte te transporteren binnen de blokken. In Noord- en Zuidwolde 

liggen de huizen verder uit elkaar en zijn er dus meer verliezen met een zelfde systeem.  

 

Wanneer de buffer vol is en er geen energie meer bij in kan wordt deze warmte onder het vat door 

gestuurd. Onder het vat zitten leidingen op 10, 20 en 30m diepte. Door deze buizen kan de overige 

warmte toch gebruikt worden. Uit deze buizen kan later weer warmte gehaald worden en de aarde 

warmt hierdoor wat meer op waardoor het verlies van het buffervat lager is.  
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Figuur 3, Alle oplossingsmogelijkheden per functie 

3. OPLOSSINGSSTUDIE 

In dit hoofdstuk wordt de deelvraag “wat zijn de mogelijke technische oplossingen voor de opwekking, 

distributie, omzetting en opslag van duurzame warmte?” Door middel van een oplossingsstudie wordt 

er een groot overzicht gecreëerd met alle mogelijke oplossingen die gebruikt kan worden voor Noord- 

en Zuidwolde. Alle oplossingen worden met elkaar vergeleken, hierdoor is er op een vrij snelle manier 

besloten welke oplossingen mee worden genomen in het iteratief ontwerp proces. De oplossingsstudie 

is opgedeeld in 4 hoofdfuncties namelijk: opwekking, distributie, omzetting en opslag. Met opwekking 

wordt de opwekking van warmte bedoeld, dit kan door middel van verschillende systemen. Met 

distributie wordt het leidingsysteem bedoeld waarmee de opgewekte warmte getransporteerd kan 

worden naar de verschillende systemen en naar de huizen. Met omzetting wordt de omzetting bedoeld 

van elektriciteit in warmte, maar ook de omzetting van een warmte systeem naar een ander warmte 

systeem om zo een gesloten circuit te krijgen. Met opslag wordt het opslaan van de opgewekte warmte 

bedoeld, om zo piekvragen in het systeem te kunnen bufferen. Zo is er per hoofdfunctie gekeken naar 

de mogelijke oplossingen. Hierbij zijn beslissingsbomen gebruikt, welke terug te vinden zijn in de 

bijlagen 1 t/m 20. In figuur 3 worden alle oplossingsmogelijkheden per functie weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Aan de hand van de oplossingsstudie is er gekozen om de volgende oplossingen mee te nemen naar 

het eind ontwerp voor Noord- en Zuidwolde, namelijk: 

Opwekking:  Boterdiep, Zonnecollectoren en Elektriciteitsnet 

Distributie:  Warmtenet 

Omzetting:  Warmtepomp 

Opslag:  Ecovat, HoCoSto en kleinschalige buffers 

Deze oplossingen worden verder in hoofdstuk 4 onderzocht qua toepassingsmogelijkheden in één 

gezamenlijk systeem. 
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4. DE ONTWERPFASE 

De ontwerpfase is opgedeeld in drie fases. In de eerste fase is er een morfologisch overzicht gemaakt. 

Dit is gedaan met behulp van de oplossingsstudies. Aan de hand hiervan is een vereenvoudigde schets 

gemaakt van een mogelijke oplossing. Hiermee wordt de deelvraag “Hoe kunnen de verschillende 

oplossingen gecombineerd worden tot één systeem specifiek voor Noord- en Zuidwolde?”. Het 

ontwerp is zo gemaakt dat het via een iteratief proces verbeterd kan worden. Daardoor wordt de 

deelvraag “Wat zijn optimalisaties die doorgevoerd kunnen worden op het gevonden systeem?” 

beantwoord. In de tweede fase is namelijk een herontwerp gemaakt aan de hand van de conclusies in 

fase 1. Tijdens het presenteren van deze fase bleek het volgens de opdrachtgever moeilijk haalbaar te 

zijn. Hierdoor zijn er eisen aangepast waardoor er een nieuw ontwerp moest komen. Dit word gedaan 

in fase 3, wat tevens de laatste fase is. Uit fase 3 is het ontwerpvoorstel naar voren gekomen. Dit wordt 

in het volgende hoofdstuk behandeld.  

 

4.1. Fase 1 

Aan de hand van de gevonden oplossingen is een morfologisch overzicht gemaakt, zie bijlage 26. In het 

overzicht zijn er vier verschillende keuzes gemaakt. Drie van deze keuzes hebben een geheel hoge 

temperatuur warmtenet en een heeft aan het begin een lage/gemiddelde temperatuur warmtenet en 

deze gaat pas bij het laatste buffervat naar een hoge temperatuur. Deze keuzes zijn gemaakt om het 

verschil te kunnen zien tussen het Ecovat en de HoCoSto. De HoCoSto is effectief op 70-80°C en moet 

dus aangesloten worden op een hoge temperatuur warmtenet. Een HoCoSto als tussenbuffer is geen 

optie. De combinatie lage temperatuur warmtenet met de HoCoSto valt weg en alleen de groene lijn 

blijft over als optie. De lage temperatuur warmtenet is weggelaten vanwege de slecht geïsoleerde 

huizen. De slecht geïsoleerde huizen heeft als gevolg dat er een hoge temperatuur warmtenet vereist 

is om de huizen te voorzien van warmte.  

 

De opwekking is voor alle opties hetzelfde. Een opwekking is voldoende/haalbaar om de gehele 

warmtevraag van Noord en Zuidwolde te voorzien. Voor het opwekken van de energie wordt gekeken 

naar vier bronnen; het boterdiep, de zonnecollectoren, de zonnepanelen en de windenergie. De 

warmte-energie die opgewerkt kan worden met het boterdiep en de zonnecollectoren kan omgezet 

worden met warmtepompen en/of warmtewisselaren naar een vorm van buffering (Ecovat/HoCoSto). 

De elektriciteit die opgewekt wordt met zonnepanelen en windenergie gaat niet omgezet worden in 

warmte-energie, maar deze elektriciteit gaat gebruikt worden voor het aansturen van warmtepompen.  

 

Met het Ecovat zijn er drie oplossingen: een geheel hoge temperatuur warmtenet zonder 

tussenbuffering (blauw), een geheel hoge temperatuur warmtenet met tussenbuffering (rood) en een 

lage temperatuur warmtenet met een buffervat op hoge temperatuur (oranje). Door verschillende 

berekeningen kan berekend worden wat de beste oplossing is voor Noord- en Zuidwolde. De verliezen 

van het hoge temperatuur warmtenet ten opzichte van het lage temperatuur warmtenet met een hoge 

eindtemperatuur kunnen vergeleken worden. Ook kunnen de verliezen van een Ecovat op hoge en 

lage temperatuur vergeleken worden met de HoCoSto. Op deze manier kan er door het maken van 

berekeningen een juiste oplossing gekozen worden. Hieronder worden de 4 opties weergegeven: 

Optie 1: Hoge temperatuur warmtenet met HoCoSto met tussenbuffering (groen) 

Optie 2: Hoge temperatuur warmtenet met Ecovat met tussenbuffering (rood) 

Optie 3: Hoge temperatuur warmtenet met Ecovat zonder tussenbuffering (blauw) 

Optie 4: Lage temperatuur warmtenet met Ecovat met hoge temperatuur tussenbuffering (oranje)
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Omdat er gekozen is om het project iteratief te laten verlopen is er een ontwerp gemaakt aan de hand 

van optie twee. Dit ontwerp zal dan volgens een iteratief proces telkens verbeterd worden tot het 

definitieve ontwerp. Met dit ontwerp is vervolgens mee gerekend om de haalbaarheid te bepalen voor 

het gehele dorp Zuidwolde. Zie voor het ontwerp figuur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Voor dit ontwerp is er gekozen voor één centraal Ecovat met daarbij verschillende tussenbuffers per 

cluster huizen. Het Ecovat dient in dit ontwerp als een Seizoen buffer. De tussenbuffers dienen ervoor 

om de piekvragen in het systeem op te vangen, waardoor de piekvragen niet door de Seizoen buffer 

geleverd hoeven te worden. De (water/water) warmtepomp haalt de warmte uit het water van het 

Boterdiep, deze zal het vervolgens verhogen naar een hoge temperatuur. Deze hoge temperatuur 

wordt daarna naar het Ecovat gebracht. Alleen warmte uit het Boterdiep zal niet genoeg zijn om in de 

warmtevraag te voldoen, vandaar dat er gekozen is om extra warmte uit een centraal 

zonnecollectorveld te halen.  

 

Er is voor een centraal zonnecollectorveld gekozen, omdat de onderhoudskosten anders te hoog 

worden ten opzichte van de plaatsing van zonnecollectoren op de verschillende daken. Naast de 

onderhoudskosten zijn ook de verliezen lager bij het gebruik van een centraal zonnecollectorveld. 

Wanneer zonnecollectoren op de daken van de huizen komen, komen er veel appendages en bochten 

bij kijken wat weer veel verliezen met zich meeneemt. Daarnaast zal het draagvlak onder de bewoners 

voor een probleem zorgen, niet iedereen zal namelijk bereid zijn om zonnecollectoren op hun dak te 

plaatsen. Overigens zijn sommige daken niet sterk genoeg voor het plaatsen van zonnecollectoren.  

 

Zonnepanelen en windmolens worden voor dit ontwerp buiten beschouwing gelaten. Dit zal in een  

latere fase verder worden uitgezocht. Er moet namelijk nog onderzoek gedaan worden naar de 

elektriciteitsvraag van de warmtepomp(en). Op basis hiervan kan er dan gekeken worden naar het 

huidig elektriciteitsnetwerk of deze genoeg capaciteit heeft. Of dat er een nieuw netwerk aangelegd 

moet worden. Ook zal er gekeken worden of er eventueel zonnepanelen en/of windmolens geplaatst 

moeten worden. Er worden in de volgende fase twee casussen besproken waarin onderzocht wordt 

op welke manier een hoge temperatuur warmtenet kan worden toegepast.  

Figuur 4, Casus met hoog temperatuur warmtenet 
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Figuur 5, Casus met hoge temperatuur 

Figuur 6, Casus met midden temperatuur 

4.2. Fase 2 

Uit fase 1 is besloten om twee casussen uit te diepen. De eerste casus is een warmtenet geheel op 

hoge temperatuur, hierbij worden alle warmtestromen naar het Ecovat verhoogd tot 80°C en deze 

warmte wordt vervolgens opgeslagen in het vat. Van het Ecovat stroomt de warmte vervolgens naar 

meerdere tussenbuffers welke dichter bij de huizen geplaatst zijn. Voor de tweede casus wordt ook 

een Ecovat gebruikt, maar deze wordt op een midden temperatuur gehouden van 50°C. Op deze 

manier hoeft de warmtepomp van het boterdiep het water maar tot 50°C te verhogen in plaats van 

80°C, en zal er geen warmtepomp meer nodig zijn tussen de zonnecollectoren en het Ecovat. Na het 

Ecovat wordt het water getransporteerd naar de tussenbuffers waar de temperatuur met een 

warmtepomp wordt opgevoerd naar 80°C. In beide gevallen krijgen de huizen dus een temperatuur 

aangeleverd van 80°C. Deze hoge temperatuur is nodig, omdat de aangesloten huizen slecht geïsoleerd 

zijn. In figuur 5 en 6 zijn de schema’s van de twee verschillende casussen weergegeven. 
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Tijdens een brainstorm sessie zijn er verschillende vragen naar voren gekomen, deze vragen dienen 

beantwoord te worden om hiermee het ontwerp op een iteratieve manier aan te passen. De vragen 

die naar voren zijn gekomen zijn: 

• Wat zijn de eigenschappen van het Boterdiep? 

• Hoeveel energie wekken zonnecollectoren op en bij welke temperatuur? 

• Wat is de capaciteit van het E-net? Is er ruimte over voor een zonneveld of windmolens? 

 

Het Boterdiep als warmtebron 
Uit de oplossingsstudie kwam naar voren dat het Boterdiep een interessante bron van warmte en 
warmtebuffering is. Na de eerste globale studie is dus besloten verder onderzoek te doen naar het 
Boterdiep als bron van warmte. Hiertoe is contact opgenomen met waterschap Noorderzijlvest, die 
het kanaal en de sluizen en gemalen in het gebied beheren. Deze instantie heeft gegevens verschaft. 
Daarnaast zijn er gegevens gevonden van vergelijkbare kanalen. Ook is verder gezocht naar 
gerealiseerde projecten waarbij warmte uit stromend water wordt gebruikt. Bovenstaande gegevens 
gaven een beter beeld van de eerder benoemde factoren voor haalbaarheid uit de 
haalbaarheidsstudie. Namelijk;  

1. De temperatuur van het Boterdiep: hier zijn metingen per paar maanden van gevonden. Deze 
zijn vergeleken met de temperatuurprofielen van een aantal nadere kanalen waarvan 
gegevens met een hogere meet-frequentie beschikbaar waren. Zodoende is het 
temperatuurprofiel van het Twente kanaal ter hoogte van Delden gebruikt (Rijkswaterstaat, 
2018).  

2. De stroomsnelheid van het Boterdiep: hiervan is een vrij nauwkeurige inschatting gemaakt 
door middel van gegevens van het gemaal ‘Stad en Lande’ verkregen via het Waterschap 
Noorderzijlvest. Hiermee is een inschatting gemaakt van de afkoeling van het Boterdiep, bij 
een lage stroomsnelheid. Dit is te zien in grafiek 1. De blauwe lijn is de voorspelde temperatuur 
als afkoeling door uitkoeling van warmte meegenomen wordt in het temperatuurverloop van 
het kanaal. Als er meer warmte onttrokken wordt, zal het verschil tussen de blauwe en oranje 
lijn steeds groter worden. Hier uit is gebleken dat afkoeling geen beperkende factor is bij het 
gebruik van het Boterdiep als warmtebron 

3. Het energieverbruik van de compressor: zoals eerder benoemd zorgt de temperatuur in de 
winter voor een erg lage COP. Hierdoor zal ook het compressor vermogen hoog liggen.  

 
 

Grafiek 1, Geschatte temperatuur Boterdiep, waarbij de blauwe lijn de voorspelde afkoeling representeert 
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Concluderend is gebleken dat het Boterdiep in de winter behoorlijk afkoelt tot rond het punt waarbij 
water begint te bevriezen. Als de warmtepomp deze temperatuur moet verhogen tot hoge 
temperatuur is de COP ’s winters niet zo gunstig. Dit maakt het Boterdiep in combinatie met een Ecovat 
en hoge temperatuur warmtenet(begrippenlijst: hoge temperatuur warmtenet) tot een minder 
gunstige oplossing. Wel blijkt het interessant om het Boterdiep voor midden temperatuur verwarming 
te gebruiken. Zo zou kwekerij ‘El Dorado’, die een verwarmingssysteem wat de kassen verwarmt met 
50°C, het kanaal in combinatie met een warmtepomp als bron kunnen gebruiken. Verder zou het 
Boterdiep eventueel voor een warmtenet op lagere temperatuur als bron gebruikt kunnen worden.  
 

Zonnecollectoren als warmtebron 
De opwekking van de zonnecollectoren verschilt per jaar, maar de leverancier kan een gemiddelde 
geven per paneel per jaar. De zonnecollectoren die gekozen zijn bij dit ontwerp komen weg bij Prisma 
Pro en leveren gemiddeld 5,1 GJ per jaar aan energie (Prisma Pro, 2019). Het in serie schakelen van 
deze zonnecollectoren is mogelijk. De leverancier geeft zelf aan dat het optimum vijf panelen in serie 
is en dat het wanneer noodzakelijk ook mogelijk is om tot een maximum van tien panelen in serie te 
gaan. Het in serie schakelen van de zonnecollectoren zorgt ervoor dat er meer energie toegevoegd kan 
worden aan de glycol. Het in parallel schakelen van de meerdere in serie geschakelde panelen verhoogt 
de temperatuur niet, maar de massastroom van de glycol met als maximale temperatuurverhoging de 
temperatuurverhoging van een serie. 
 

Elektriciteitsnet 

De capaciteit van het elektriciteitsnet zou een probleem kunnen vormen als er veel zonnepanelen of 

windmolens worden aangesloten op het laagspanningsnet. Om dit probleem te tackelen kunnen er 

zonneparken of windmolens geplaatst worden op het midden-spanningsnet. De zonneparken en/of 

windmolens kunnen geplaatst worden in nabij gelegen weilanden. Overigens zou er een 

transformatorhuisje bij moeten komen als deze niet in de buurt beschikbaar is (Schimmel, 2019). 

In dit project is er meer ingegaan op de warmtevraag in plaats van de elektriciteitsvraag. Er kan later 

bepaald worden hoeveel elektriciteit er opgewekt moet worden voor bijvoorbeeld warmtepompen. 

Als in het definitief ontwerp blijkt dat de warmtepompen de elektriciteit niet van het laagspanningsnet 

af kunnen halen, is het advies dus om een zonnepark aan te leggen op het midden spanningsnet. Dit 

net zal minder snel overbelast raken dan het laagspanningsnet.  

 

Opstellen rekenmodel om opties te kwantificeren en vergelijken 

Om beter inzicht te krijgen in de grootte en werking van het ontworpen systeem, is besloten een 

rekenmodel op te stellen. In de ontwerpfase zijn verschillende warmtebronnen en opslag systemen 

naar voren gekomen. Hieruit zijn keuzes gemaakt maar hiervan is geen grootte aangegeven. Om een 

betere inschatting te doen van de grootte van het systeem, en om daarnaast de verschillende 

warmtebronnen ten opzichte van elkaar te dimensioneren, is één model gemaakt waarin getracht is 

de warmtebronnen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de warmtevraag. Optimaal is in dit model 

zowel financieel, duurzaam als energetisch gunstig. Maar hierbij wordt ook rekening gehouden met de 

beperkingen en grenzen van installaties. Het Boterdiep kan bijvoorbeeld namelijk maar tot een 

maximum uit gekoeld worden, voor het bevriest en er is maar beperkt ruimte voor 

elektriciteitsaansluitingen op het huidige E-net. 
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Figuur 7, schematische weergave rekenmodel 

Figuur 7 geeft het rekenmodel schematisch weer. Hierbij representeert ieder blokje een apart 

rekenblad binnen Excel. Een overzicht van de laatste versie van deze rekenbladen staat in bijlage 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te zien is dat er veel parameters zijn die aangepast kunnen worden. Doordat er ook een kostenplaatje 

verwerkt is in het model zijn aanpassingen direct zichtbaar. Zo is gebleken dat er een optimum zit in 

het aantal Ecovaten: 2 Ecovaten zijn er te weinig voor volledige buffering van de warmte, waardoor 

veel bijgestookt moet worden. 4 Ecovaten zijn te veel, waardoor een groot overschot aan capaciteit 

ontstaat. Zo zijn er veel meer instel waardes met bijbehorende output waaraan gerekend is. Daaruit 

konden uiteindelijk de volgende conclusies getrokken worden: 

1. Binnen de gekozen configuratie is het optimum 3 Ecovaten. 

2. Er is een zonneveld aan zonnecollectoren nodig om de 3 Ecovaten te verwarmen. 

3. Het Boterdiep als bron voor hoge temperatuur is een erg dure en energetisch minder goed 

alternatief. Door het hoge temperatuurverschil tussen de bron en het warmtenet is de COP 

erg laag.  

4. De prijs voor het ontworpen systeem is voor de gebruiker hoog. Doordat de COP van de 

Boterdiep warmtepomp laag is, is het jaarlijks elektriciteitsverbruik hoog. Daarnaast is de 

voorinvestering door de aanschaf van 3 Ecovaten hoog.   

 

Conclusie 

Na bovenstaande bevindingen is de projectgroep opnieuw in gesprek gegaan met de opdrachtgever. 

Tijdens het presenteren van fase 2 richting Energiecoöperatie Durabel is namelijk gebleken dat de 

dimensies van een Ecovat dusdanig groot zijn dat hiermee de haalbaarheid van het project in het 

geding komt. Daarnaast is het bedrijf Ecovat nog niet op grote schaal bezig met de uitrol van dergelijke 

systemen. Ook is gebleken dat de kosten voor een hoge temperatuur warmtenet, zoals in concept 

ontworpen in de fase 1, te hoog zijn. De kosten moeten lager om de haalbaarheid te verbeteren en zo 

op de korte termijn een eerste (voorbeeld) systeem uit te kunnen rollen. Verder is gebleken dat het 

verwarmen door middel van een warmtenet op hoge temperatuur veel beperkingen en overbodig 

hoge kosten met zich mee brengt. Huizen verwarmen met het Boterdiep als warmtebron bleek 

bijvoorbeeld niet de moeite waard omdat de COP bij deze temperatuursprong te laag is om efficiënt 

te verwarmen.  
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4.3. Fase 3 

Inleiding 

Na de bevindingen in fase 2 is er, in overleg met de opdrachtgever, een kleine wijziging in de richting 

van het project ontstaan. Zo zijn er een aantal zaken besloten: 

• Volledig aardgas loos verwarmen is niet langer een eis maar een wens 

• Het warmtenet moet op midden temperatuur draaien, waarbij de gebruiker de keuze krijgt wat 

hij/zij wil met deze warmte. Hiertoe zijn drie opties uitgewerkt: 

o Door middel van een gasketel de temperatuur verder verhogen.  

o Door middel van een warmtepomp de temperatuur verder verhogen.  

o Door middel van isolatie de benodigde temperatuur verlagen en tapwater verwarmen met 

een klein boosterwarmtepompje.  

De vraag van de opdrachtgever aan de projectgroep was om bovenstaande opties verder uit 

te diepen.  

• Kijk eerst naar een oplossing voor een kleiner cluster, zoals ook eerder in het project uitgewerkt 

is, om dit vervolgens eventueel nog op te schalen.  

• Het Ecovat zoals gebruikt in de vorige fase is te groot en heeft een te grote impact op het dorp. Ga 

opzoek naar andere mogelijkheden.  

 

Waar in fase 2 dus nog gericht gezocht werd naar een oplossing voor het hele dorp in één keer, is in 

deze fase de vraag verkleint naar een oplossing voor één cluster dat het dorp representeert. Dit cluster 

zou dan in de toekomst als voorbeeld cluster kunnen fungeren voor de rest van het dorp.  

 

 

Inventarisatie 

De eerste stap van fase 3 was het selecteren van een kansrijke locatie binnen Zuidwolde. In fase twee 

is er geconcludeerd dat er sowieso een buffervat toegepast moet worden om de piekvraag op te 

kunnen vangen van de huizen. Daarom wordt er gekeken naar een cluster woningen die ruimte 

mogelijkheid biedt voor een buffervat. In verband met de haalbaarheid van het project wordt er 

gekeken naar een cluster van maximaal 35 woningen. 

 

Daarbij is er gekeken naar de mogelijke oplossingen voor dit cluster. Als centrale opwekker is er 

gekozen voor een warmtepomp en daarnaast worden er decentrale zonnecollectoren toegepast. Door 

gebruik te maken van zonnecollectoren moet er goed gekeken worden naar de woningen om tot een 

goed cluster te komen. De geclusterde huizen moeten namelijk genoeg dakoppervlak bieden (het liefst 

op het zuiden). Zo worden de kansen vergroot dat de zonnecollectoren voldoende warmte op wekken 

voor het buffervat. 
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Figuur 8, Plattegrond van het gebied in Zuidwolde (Bagviewer, 2019) 

Kenmerken gebied en gebouwen 

Gebied: 

Zuidwolde is een dorp ten noorden van de stad Groningen. Het cluster huizen in het gebied aan de 

Schoolstraat en aan de Nollesteeg ligt centraal in Zuidwolde. Het cluster dat gekozen is zal 

representatief zijn voor het dorp Zuidwolde, want het cluster bestaat uit huizen met verschillende 

leeftijden, isolatiegraden en groottes.  

 

Gebouwen: 

De woningen die zich in het cluster bevinden zijn rood-omcirkeld in figuur 8. Het cluster bestaat uit 31 

woningen en de huizen staan opgesteld rondom een centraal veld. Dit zou een goede locatie kunnen 

zijn voor een centraal buffervat. Een verdeling van de het type woningen en de eigenschappen hiervan 

is weergegeven in Tabel 1. De woningen worden op dit moment verwarmd met ongeveer 80°C. Dit 

gebeurd doormiddel van gasketels. Zoals eerder in dit verslag te lezen is, is de warmtevraag van het 

dorp achterhaald op postcodeniveau. Hierdoor kan er ook een schatting gemaakt worden van de 

warmtevraag in het cluster. Deze informatie is ook weergegeven in Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1, Type woningen en energie verbruik (Bagviewer, 2019) 
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Het cluster bevat 4 verschillende type huizen. Type A zijn goed geïsoleerde relatief nieuwe huizen. 

Type B zijn slecht geïsoleerde kleine oudere huizen. Type C zijn oudere huizen zonder isolatie. Type D 

zijn oudere grotere huizen met al een klein beetje isolatie. De ligging van de typen huizen is hieronder 

te zien in figuur 9. 

 
Figuur 9, Luchtfoto cluster. Type A noord, type B west, type C zuid, type D oost 

 

Conclusie  

Het plaatsen van 3 Ecovaten blijkt dus niet meer haalbaar te zijn. Daarom werd er verder onderzoek 

gedaan naar kleinere clusters met midden temperatuur aanlevering. In deze fase is er gekeken naar 

een klein cluster van maximaal 35 huizen waar een buffer kan worden toegepast.  

 

Door middel van het Excel-rekenmodel is er aan dit cluster gerekend. Om dit cluster te voorzien van 

genoeg warmte is er gekeken naar het gasverbruik op de koudste dag van  het jaar (2008). Uit het 

rekenmodel bleek dat een seizoen buffer voor dit kleinere cluster niet haalbaar is. Een seizoen buffer 

werkt namelijk pas efficiënt wanneer het om grote hoeveelheden qua buffering gaat. Anders werkt de 

gelaagdheid van een seizoen buffer niet. In het gekozen ‘kleine’ cluster is er niet genoeg 

buffercapaciteit, vandaar dat er gekozen is voor een dag buffer. Naast de dag buffer krijgen alle huizen 

in dit cluster een boiler van 200L. Het uitgangspunt was een zo groot mogelijke boiler, om zo veel 

mogelijk te kunnen bufferen. Alleen wanneer dat toegepast wordt zullen de huizen veranderd moeten 

worden. Vandaar dat er gekozen is om de boiler op 200L te houden, zodat mensen eventueel hun eigen 

cv-boiler kunnen gebruiken als tussenbuffer boiler. Deze tussenbuffer boiler dient ervoor om de 

warmte van de zonnecollectoren rechtstreeks op te vangen. Daarnaast zal de piekvragen deels 

opgevangen worden door deze boilers.  

 

Er worden in totaal 250 zonnecollectoren geplaatst op de daken binnen dit cluster. 250 

zonnecollectoren is de maximum aantal zonnecollectoren dat op de daken past. De daken waar al 

zonnepanelen liggen en die een ongunstige zon invalshoek hebben zijn buiten beschouwing gehouden, 

via dit uitgangspunt is er een maximum van 250 zonnecollectoren gekomen. Deze zonnecollectoren 

geven genoeg warmte om van april tot november de buffer en de boilers te vullen met warmte. De
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buffers worden dus overdag gevuld wanneer de zon schijnt. In de avond wordt de warmte gebruikt om 

de huizen te verwarmen, doormiddel van een boosterwarmtepomp kan deze vervolgens extra 

verwarmt worden naar warm tapwater. Uit het rekenmodel is gebleken dat er een  centraal buffervat 

van 29m3 nodig is om precies één dag te kunnen overbruggen. Voor de wintermaanden is er voor een 

lucht/water warmtepomp gekozen om dit cluster van warmte te voorzien. Er is gekozen voor een 

lucht/water warmtepomp vanwege het feit dat hierdoor het systeem reproduceerbaar is. Het is dan 

namelijk niet afhankelijk van bijvoorbeeld een oppervlaktewater bron. 

 

Daarnaast is er voor gekozen om niet volledig van het aardgas af te gaan en de huizen door de 

bewoners zelf te laten isoleren. Hierdoor wordt de haalbaarheid van het project ook vergroot. In het 

ontwerpvoorstel wordt er verder in gegaan op een mogelijke oplossing voor het verwarmen met 

midden temperatuur. Omdat de huizen getypeerd zijn in deze fase als slecht geïsoleerde huizen, wordt 

daar als eerst op ingegaan. Daarna moet er gekeken worden hoe een buffer in dit cluster effectief 

gebruikt kan worden.  
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Figuur 10, Cluster huizen 

1) De huisaansluiting met boilers 

2) Het buffervat 

3) De zonnecollectoren 
4) Het leidingsysteem 

5. HET ONTWERPVOORSTEL 

In hoofdstuk 5.1 wordt een ontwerpvoorstel toegelicht voor een klein cluster huizen. Aan het eind van 
dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: “Hoe ziet het concept ontwerp eruit voor 
een cluster huizen in Noord- en Zuidwolde?”. Onderwerpen als opwekking, leidingnetwerk en 
verschillende manieren van buffering wordt hier toegelicht. Bewoners kunnen, naast de aansluiting op 
het warmtenet, veel energie besparen door zelf te isoleren. Dit is gunstig als er een temperatuur wordt 
aangeleverd van 50°C. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 5.2. In hoofdstuk 5.3 wordt er 
gekeken naar de impact van de ontworpen installatie. Dit zal vooral gaan over de visuele veranderingen 
in het desbetreffende gebied. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden onderwerpen als 
investering, tarieven en terugverdientijden van de installatie behandeld. 
 
 

5.1. Het ontwerp  

Het concept 

Het uiteindelijke conceptontwerp voor het cluster dat in het voorgaande hoofdstuk is onderzocht is 

weergegeven in figuur 10. Het ontwerp bevat:  
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1. Een buffervat van minimaal 29 m³ onder het schapenweitje. Dit vat is bedoeld voor buffering 

over een periode van maximaal en paar dagen.  

2. 250 zonnecollectoren op de daken waar voldoende plek is en waar de zon gunstig schijnt.  

3. Een ringleidingsysteem van kunststof waar water met een maximum temperatuur van 50°C 

doorheen stroomt. Voor het type leiding is gekozen voor twin pipes.  

4. Een boiler van 200L voor iedere woning. Hierdoor wordt de piekvraag uit woningen verlaagd 

en kan voorkomen worden dat huizen met zonnecollectoren een hogere temperatuur dan 

50°C terug leveren aan het net, door kouder water bij te mengen.  

5. Een back-up en piek verwarmingssysteem waarmee op dagen dat de zonnecollectoren geen 

warmte leveren voldaan kan worden aan de warmtevraag.  

6. Een drainage leidingsysteem waarmee de bodem kan worden verwarmd om zo in het voor en 

naseizoen nog gebruik te kunnen maken van het overschot aan warmte in de zomer.  

Alle bovenstaande ontwerpaspecten zullen verder toegelicht en onderbouwd worden. 

 

Punt 1: een buffervat van minimaal 29 m³.  

Er is gekozen voor korte termijn buffering als centraal punt van de installatie. Dit heeft ermee te maken 

dat is gebleken dat er niet veel alternatieven zijn voor seizoensopslag van warmte, en dat de 

oplossingen die er zijn, zoals Ecovat, een te grote impact hebben op het dorp. In dit ontwerpconcept 

is in eerste instantie alleen gerekend met korte termijn opslag.  

Dat de buffer minimaal 29 m³ moet zijn bleek uit berekeningen. In deze berekening is bepaald hoeveel 

buffer-inhoud er nodig zou zijn om op de dag met de hoogste warmtevraag, de hele dag het 

gemiddelde van die dag te leveren, waarbij de buffer de schommelingen in vraag opvangt.  

 

Punt 2: 250 zonnecollectoren op de daken.  

Er is gekozen voor 250 zonnecollectoren omdat dit het maximum aantal collectoren is dat geplaatst 

kan worden op de daken. Hierin is rekening gehouden met beschikbare ruimte op het dak én met de 

positie van het dak ten opzichte van de zon.  

 

Punt 3: een ringleidingsysteem.  

Op het leidingsysteem waren er een aantal belangrijke keuzes van toepassing.  

• De positie van de leidingen: er is gekozen om de leidingen aan de binnenkant van het cluster 

te plaatsen, dus aan de tuinzijde van de woningen. Hiervoor is gekozen om zo het ‘slepen met 

warmte’ zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast scheelt dit op twee manieren in de kosten; 

bij de aanschaf is er minder leidinglengte nodig en er hoeft bij de aanleg en eventuele latere 

reparaties niet onder het asfalt aan de voorzijde van de woningen gegraven te worden. In 

plaats daarvan moet er een relatief eenvoudig te ontgraven stukje van het grasveld 

uitgegraven worden.  

• De type leidingen: om ruimte te besparen en om aanlegkosten te verminderen is er gekozen 

voor een twin pipes systeem. Dit is een leiding waarin aanvoer en retour in één isolatie bundel 

zit. Ook is uit een onderzoek gebleken dat dit soort leidingen 12%-18% minder verliezen heeft 

over het gehele system en zelfs 29%-39% over de aanvoer leiding (AxelBerge, 2015). Door 

middel van de piekvraag is berekend wat de maximale diameter van onze leidingen moet zijn. 

Dit is bepaald aan de hand van een nomogram waarbij met een pieklevering van 28m3/uur een 

leiding is gekozen van DN80. Dit nomogram is ook te vinden in bijlage 27. Uit dit nomogram 

blijkt dat een leiding van DN100 iets beter geschikt zou zijn. Er is echter toch gekozen voor de  
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smallere leiding, want dit zal resulteren in een lager warmteverlies en minder kosten 

(Kurstjens, 2019).  

• Het materiaal van de leidingen: er is gekozen voor kunststof, omdat dit ongeveer een factor 

tien goedkoper is dan stalen leidingen. De beperking van kunststof is dat het minder hoge 

drukken en temperaturen kan weerstaan. Omdat in dit concept gewerkt wordt met een 

midden temperatuur warmtenet tot maximaal 50°C, is het werken met kunststof leidingen 

mogelijk.  

• De stroomrichting: er is gekozen om het hoofdleidingsysteem actief te maken. Dus er is een 

centrale transportpomp die ervoor zorgt dat er water rondgepompt wordt en vanaf de buffer 

bij de huisaansluitingen kan komen. Dit zou voldoende zijn als er altijd alleen maar warmte 

vanuit de buffer geleverd wordt, maar omdat in dit ontwerp ook warmte geleverd wordt door 

die zelfde huisaansluitingen is één centrale transportpomp niet voldoende.  

Op het moment dat er warmte geleverd wordt vanuit de zonnecollectoren, draait de richting 

van de warme aansluitleiding op het huis om zoals te zien in figuur 10. Dit kan door kleine 

circulatiepompjes te plaatsen bij de huisaansluitingen. Deze gaan aan als er warmte geleverd 

wordt vanaf de daken, waardoor de stroomrichting in de aansluitleidingen omdraait. De 

stroomrichting in de hoofdleidingen blijft hetzelfde, onafhankelijk van of er warmte gevraagd 

of geleverd wordt. Bij het maken van deze keuzes zijn de volgende overwegingen gemaakt: 

1. In eerste instantie is er nagedacht over een systeem met drie leidingen: een 

aanvoer leiding, een retour leiding en een leiding waardoor warm water vanuit de 

zonnecollectoren naar de buffer getransporteerd kan worden. Na dit ontwerp, 

door middel van een beslisboom, nader bekeken te hebben, is besloten om de 

derde leiding weg te laten. Dit is besloten omdat de derde leiding het systeem 

onnodig duur maakt en bleek dat het zonder deze extra leiding kan.  

2. Vervolgens is gekeken op welke manier het systeem met twee leidingen zou 

kunnen functioneren. Hierin is gekeken naar;  

a. Een systeem waarbij de gebruiker actief is en dus warm water ‘aanzuigt’ 

of terugpompt naar het hoofdnet. Het nadeel hiervan is dat het moeilijk 

te voorspellen is wat voor drukken er ontstaan. Daarnaast zijn er nog geen 

systemen die op deze manier werken. Daarom is gekeken naar een 

eenvoudigere optie.  

b. Uiteindelijk is besloten om het systeem één stroomrichting te geven zoals 

eerder omschreven en te zien in figuur 11.  

 

Punt 4: een huisboiler van 200L.  

Er is gekozen voor huisboilers in alle huizen omdat zo de totale buffer capaciteit toeneemt. Hierdoor 

kan er een hogere piekvraag geleverd worden en kunnen de boilers schommelingen van levering en 

vraag opvangen. Daardoor hoeft een warmtebron niet constant aan en uit te regelen. Daarnaast kan 

de boiler temperatuur hoger zijn dan 50°C, als deze hogere temperatuur door de zonnecollectoren 

aangeleverd wordt. In de boiler kan deze temperatuur verlaagd worden door het bijmengen van retour 

water, waardoor het leidingsysteem geen hogere temperaturen hoeft te weerstaan, want dit is niet 

wenselijk voor pvc leidingen (Warmtestad, 2019). Volgens andere bronnen is pvc echter te gebruiken 

tot 60°C en zelfs kortstondig tot 70°C (WSV kunststoffen BV, 2019). Er is echt voor gekozen voor om 

aan de veilige kant te blijven en ons net daarom niet boven de 50°C uit te laten komen. Ook zal de 

temperatuur niet lager worden dan 50°C, omdat er hiervoor veel koud water bij het hete water van de 

zonnecollectoren moet worden gemengd. Dit betekent dat er van een hogere kwaliteitswarmtebron 

naar een lagere kwaliteitswarmtebron wordt gegaan en dit is onwenselijk (Innoguru, 2014). 
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Punt 5: een back-up en piek verwarmingssysteem.  

Voor de warmtelevering in de winter, wanneer de zonnecollectoren nauwelijks warmte leveren, is in 

dit ontwerp gekozen voor een (lucht) warmtepomp. In eerdere fases van het ontwerp is gerekend aan 

het Boterdiep als warmtebron. Hiervoor is in dit concept niet gekozen omdat bleek dat het Boterdiep 

in de winter een te lage temperatuur heeft (Rijkswaterstaat, 2018). Doordat de temperatuur lager is 

dan 4°C zou de warmtepomp het Boterdiep zo ver afkoelen dat er bevriezing plaats vindt in het 

systeem. In de zoektocht naar andere opties is uiteindelijk besloten om te kiezen voor een 

luchtwarmtepomp. Een volledige gas ketel is niet duurzaam, terwijl een warmtepomp wel 

verduurzaamd kan worden. Van dit systeem is een ‘worst-case’ berekening gemaakt waar uit bleek dat 

de warmtepomp 52 kW compressor vermogen zou moeten zijn. Hierbij is nog geen rekening gehouden 

met het slim inzetten van de warmtepomp in combinatie met de buffer. Hierdoor zou het maximaal 

benodigd vermogen van de warmtepomp nog verder afnemen. Het slim regelen van de warmtepomp 

is weergeven in figuur 11. Hier is te zien dat de warmtepomp een constant vermogen levert waarbij 

de vraag door de buffer opgevangen kan worden. In de schematische weergave van de huisaansluiting 

(figuur 12) is de gasketel, die nu al aanwezig is in alle huishoudens, blijven staan. Dit omdat in eerste 

instantie nog overgeschakeld zou kunnen worden naar de gasketels tot het systeem volledig 

functioneert.   

 

 

Figuur 11, warmtevraag wintersituatie 

 



   
 

 

Figuur 12, Schematische weergave van de huisaansluiting 

• Wanneer er meer warmte uit het centrale buffer wordt onttrokken zal de flow in de warm 

water leiding dalen en in de koud water leiding stijgen. Deze flow wordt gemeten met sensor 

FIC 1 en 2 en zal vervolgens pomp P1 en P2 bijstellen naar de correcte flow. 

• Temperatuursensor TIC 1 zal de temperatuur meten in het centrale buffer en zal vervolgens 

klep V1 aansturen. Wanneer de temperatuur te laag is in het buffer zal de klep worden open 

gezet naar de warmtepomp, en wanneer het buffer de juiste temperatuur heeft, zal het langs 

de bypass worden gestuurd. 

• Wanneer de flowsensoren FIC 1 en 2 geen flow detecteren is het ook mogelijk om via klep V2 

het water rond te laten circuleren door de warmtepomp en het buffer om het buffer op te 

warmen.  

• Met behulp van de temperatuur sensoren TIC 1 en 2 kan worden bepaald welk deel van het 

buffer verwarmd moet worden, dit kan worden geregeld met klep V3 

• De zonnepanelen moeten altijd een temperatuur leveren van 50°C, deze temperatuur wordt 

gemeten met temperatuur sensor TIC 3. Wanneer de gewenste temperatuur niet is behaald 

zal klep V4 worden aangestuurd om het vloeistof meerdere malen over de collectoren te laten 

circuleren tot de gewenste waarde is behaald. 

• Temperatuursensor TIC 4 meet de temperatuur in de boiler. Wanneer deze te laag is, zal klep 

V5 en pomp P4 worden aangestuurd om de boiler op de gewenste temperatuur te krijgen. 

• De temperatuur in huis kan worden ingesteld met de thermostaat TIC 5. De thermostaat zal 

de temperatuur in de ruimte meten en vervolgens pomp P5 aansturen om warmte uit de boiler 

door de radiatoren te verpompen. 
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Punt 6: een drainage leidingsysteem.  

Het bleek dat een Ecovat een te grote impact had op het dorp door de grote dimensies en de kosten 

die daarbij komen kijken. Na deze conclusie is nagedacht over een alternatief om over een langere 

periode warmte op te slaan. Bij de Froukemaheerd wordt warmte voor de langere termijn in de grond 

opgeslagen, door middel van warm water door dunne ringleidingen om het buffervat in de grond te 

laten lopen. Over dit systeem is nagedacht en is er vervolgens, samen met begeleidend docent Dirk 

Kurstjens, het idee voor een systeem ontstaan waarbij drainage leidingen op verschillende dieptes 

horizontaal door de bodem lopen. Als er warmte overblijft in de zomer, kan deze warmte door de 

leidingen vervoerd worden naar de grond. In figuur 13 is te zien hoeveel extra energie er beschikbaar 

is in de zomer. Zonder seizoen buffer zit de centrale buffer snel vol en gaat deze warmte verloren. In 

het figuur hieronder is te zien hoeveel extra energie er beschikbaar is (grijze lijn) ten opzichte van de 

warmtevraag voor of na de toevoeging van de zonnecollectoren.  

 

 

Figuur 13, Systeemwerking Zomerdag 
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Schematische weergave 

In figuur 14 is een schematische weergave van het systeem zichtbaar. Alles links van de lijn in het 

midden is het collectieve gedeelte en alles recht van de lijn is het gedeelte wat in de woningen wordt 

geplaats. Niet elke woning zal over zonnecollectoren beschikken, maar ook dan blijft de boiler op 

dezelfde plek in het systeem staan. Alle rode lijnen zijn de warme aanvoer leidingen en de blauwe 

lijnen zijn de koudere retourleidingen. In bijlage 28 bevindt zich een specificatie tabel van dit ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14, Schematische weergave van het systeem
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Ontwerp in verschillende bedrijfssituaties 

Het systeem kan op 3 verschillende manieren werken. Een warmtenet met een warmtepomp, een 

warmtenet zonder een warmtepomp en de centrale buffer kan los circuleren over de warmtepomp. In 

de tekeningen zijn twee huizen getekend om aan te tonen dat er een aantal huizen worden 

aangesloten met zonnecollectoren en een aantal huizen zonder zonnecollectoren. 

 

Op warme dagen zullen de zonnecollectoren genoeg warmte produceren om de huisboilers constant 

op temperatuur te houden. Het overtollige warmte zal worden terug geleverd aan de centrale buffer. 

Op deze manier zullen de tussenboilers en de centrale buffer samen zorgen voor een goed werkend 

warmtenet. In deze situatie zal het warmtenet functioneren via figuur 15 en zal het warmtenet werken 

via een bypass om de warmtepomp heen. 

 

Voornamelijk in de winter zal het vaak voorkomen dat de zonnecollectoren niet genoeg warmte 

kunnen produceren om de huisboilers op temperatuur te houden. Hierdoor zal er warmte uit de 

centrale buffer worden onttrokken waardoor de temperatuur in de centrale buffer zal zakken. Om te 

voorkomen dat de aanlevertemperatuur bij de huizen in deze situatie daalt, is er een warmtepomp 

geplaatst in de aanvoerleiding. Hierdoor zal de temperatuur naar de huizen verwarmt worden tot 50°C. 

Dit is te zien in figuur 16 waarbij de aanvoerleiding door de warmtepomp naar de huizen stroomt. 

 

De laatste situatie laat zien hoe de warmtepomp de centrale buffer opwarmt. Dit zal voornamelijk 

voorkomen in de middag, wanneer alle huisboilers op temperatuur zijn en de huizen weinig warmte 

vragen. Hierdoor wordt het warmtenet niet gebruikt, dit geeft als voordeel dat er minder verliezen 

zullen zijn dan wanneer het warmtenet wel gebruikt moet worden. Tevens staat de warmtepomp 

dichtbij het centrale buffer hierdoor zal er weinig warmteverlies plaatsvinden. Zoals te zien in figuur 

17 zal het water uit de centrale buffer enkel rondcirculeren over de warmtepomp om de temperatuur 

van het buffer op de gewenste waarde te krijgen. In tabel 2 hieronder is te zien welke vier situaties het 

warmtenet kan hebben. Deze vier situaties kunnen nog verder afgesteld worden. Zo kan de buffer 

eerder gevuld worden voor een piekvraag (bijvoorbeeld ‘s ochtends) zodat de warmtepomp niet alles 

in een keer hoeft te leveren.  

  Optie 

Buffer leeg en geen 
warmtevraag 

Met warmtepomp de buffer opladen 

Buffer leeg en wel warmtevraag 
Met de warmtepomp de warmtevraag 

leveren 

Buffer vol en geen warmtevraag Geen actie 

Buffer vol en wel warmtevraag Met de buffer de warmtevraag leveren 

Tabel 2, Verschillende bedrijfssituaties



6 juni 2018   

PROJECTGROEP ZETA    |  INSTITUUT VOOR ENGINEERING | HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 31 

 

 
Figuur 15, Bypass om de warmtepomp 

 

 

 
Figuur 16, Door de warmtepomp
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Figuur 17, Circuleren over de warmtepomp 

 

5.2. Slecht geïsoleerde huizen met midden temperatuur verwarmen 

Inleiding 
De omliggende huizen van het warmtenet kunnen zich aansluiten op dit warmtenet. Het warmtenet 
levert een vaste temperatuur van 50°C. De huizen staan voor meerdere keuzes om zich aan te sluiten 
tot dit warmtenet. Dit betekent dat in dit hoofdstuk de deelvraag “Welke aanpassingen moet een 
woning ondergaan met de gekozen oplossing?” beantwoord kan worden. Voor de goed geïsoleerde 
huizen is het mogelijk om zich direct aan te sluiten op dit warmtenet. 50°C is voldoende om een goed 
geïsoleerd huis te verwarmen. Voor deze huizen is het wel nodig om een booster-warmtepomp aan te 
schaffen om het tapwater tot minimaal 60°C te kunnen verwarmen. De huizen die niet goed genoeg 
geïsoleerd zijn staan voor meerdere keuzes. Een van deze keuzes is om beter te isoleren. Afhankelijk 
van de isolatie die het huis al heeft kan de prijs berekend worden. Voor een huis die niet/nauwelijks 
geïsoleerd heeft is het mogelijk om voor €3.100,-. Wanneer een huis zelf al wat isolatie heeft 
geïnstalleerd zou deze prijs afnemen wanneer dit huis naar voldoende isolatie wil voor het verwarmen 
van 50°C. Voor de huizen die niet willen isoleren, maar zich wel aan willen sluiten op het warmtenet is 
het ook mogelijk om hun gasketel te houden en deze te gebruiken wanneer het warmtenet niet warm 
genoeg is om het huis te kunnen verwarmen.  
 
Heatfans 
Een goede optie om met een lagere temperatuur te verwarmen zouden heatfans kunnen zijn. Dit zijn 
kleine stille ventilatoren die onder of boven een radiator of convector geplaatst kunnen worden. Deze 
ventilatoren sluit je aan op het elektriciteitsnet en ze gaan automatisch aan en uit. Door gebruik van 
deze ventilatoren kun je tot 30% gas besparen, doordat de uitgaande temperatuur van de cv-ketel met 
10 tot 15°C kan worden verlaagd. Heatfans kosten ongeveer €50,- per stuk (Heatfans, 2019).  
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Spouwmuurisolatie 
Spouwmuurisolatie is ook een goede manier om gas te besparen. Spouwmuurisolatie is vooral 
aantrekkelijk voor woningen die tussen 1920 en 1975 zijn gebouwd. Deze woningen hebben vaak nog 
geen spouwmuurisolatie meegekregen. Spouwmuurisolatie bestaat vaak uit isolerende korrels, wol of 
purschuim. Het is gemakkelijk aan te brengen door een gat in de muur te boren en de isolatie via dit 
gaat naar binnen te brengen. Voor een vrijstaande woning kost isoleren ongeveer €3.100,- en hiermee 
kun je ongeveer 1.300m3 gas besparen per jaar wat ongeveer €1.000 kost. Spouwmuurisolatie heeft 
dus een relatief korte terugverdientijd (Spouwmuurisolatie, 2019). 
 
Radiatorfolie 
Een extra manier om meer warmte de ruimte in te krijgen kan door gebruik te maken van radiatorfolie. 
Dit is een soort aluminiumfolie die ervoor zorgt dat de warmte die is afgegeven door de radiator niet 
in de muur trekt, maar in de te verwarmen ruimte wordt gestraald. Dit is een zeer goedkope oplossing 
om gas te besparen. Radiatorfolie kost ongeveer €10,- per m2 en kan ingeval van on geïsoleerde 
spouwmuren 25m3 gas per m2 folie besparen (gas besparen, 2019). 
 
Leidingisolatie 
Nog een goedkope manier om warmteverlies te beperken kan zijn door de CV leidingen in koude, 
onverwarmde ruimtes te isoleren. Dit kan gemakkelijk zelf worden gedaan en bespaard ongeveer twee 
euro per meter per jaar. Dit staat gelijk aan 2,5m3 gas per meter per jaar (gas besparen, 2019). 
 
Tochtstrippen 
Ook zijn oude huizen erg tochtgevoelig in verband met kieren tussen de deuren. Deze verliezen zijn 
makkelijk op te lossen door tochtstrippen te plaatsen op de plaatsen waar het tocht. Hiernaast raakt 
ook veel warmte verloren via de brievenbus, deze verliezen zijn makkelijk te beperken door het 
plaatsen van brievenbusisolatie. Dit kan per jaar ongeveer 45m3 gas per jaar besparen (gas besparen, 
2019). 
 
Boosterwarmtepomp 
Om nog warm tapwater te kunnen leveren kunnen we gebruik maken van een water/water 
boosterwarmtepomp. Dit is een relatief kleine warmtepomp die geschikt is voor het opwarmen van 
water van 40 tot 70°C. Nu zijn er 2 opties; er kan gekozen worden voor een kleine warmtepomp in 
combinatie met een boilervat, zodat er ten alle tijden genoeg warm water beschikbaar is, of er wordt 
gekozen voor een grotere warmtepomp die zonder boilervat al genoeg warmte kan leveren. Een kleine 
warmtepomp kost ongeveer €2.500,- (boosterwarmtepomp, 2019).
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5.3. Ruimtelijke inrichting systeem 

Impact op leefomgeving 

De leidingen die aangelegd worden voor een warmtenet worden ondergronds aangelegd, wat ook 

geldt voor het centrale buffervat. Dit betekent dus dat het grootste gedeelte van de installatie niet te 

zien is. De centrale warmtepomp zou in de buurt van het buffervat moeten komen staan, maar dit 

geeft geen grote visuele impact op de omgeving. De grond die gebruikt wordt in het centrum van het 

cluster, is een goede plaats voor een buffervat. Dit omdat er momenteel alleen een paar schapen op 

staan. Het veldje wordt dus nu ook niet gebruikt voor recreatieve doeleinden, daarom is deze locatie 

geschikt voor een buffervat en een warmtepomp. De installatie zal daarom ook niemand hinderen. 

 

De kleinschalige buffers en de zonnecollectoren zullen verder ook niet een grote impact hebben op de 

omgeving. De panelen zullen wel zichtbaar zijn, maar liggen op de daken en zijn visueel vergelijkbaar 

met zonnepanelen. De kleine buffers zullen vanaf buitenaf helemaal niet te zien zijn, want deze kunnen 

in het huis zelf geïnstalleerd worden. 

 

5.4. Financiële analyse  

Financiële analyse  
Methode 

Voor de financiële analyse is het concept ‘Centrale buffer en warmtepomp met decentrale 
tussenbuffers en zonnecollectoren’ vergeleken met een referentiesysteem. Het referentiesysteem 
bestaat uit:  

• Individuele gasketel voor de warmtevoorziening  
• Decentrale oplossing, elke woning heeft een eigen aansluiting  

  
Het gekozen ontwerp is vergeleken met de situatie wanneer het gehele cluster geen investeringen 
doet en blijft verwarmen met een gasketel. Deze analyse gaat er vanuit dat de gasketel al geïnstalleerd 
is en deze niet meer aangeschaft hoeft te worden.   
  
Investeringskosten  
De totale investeringskosten verschillen per type huis. De standaard investering voor de huizen 
exclusief passende isolatie per huistype is €8.763,- per huis. Deze investeringskosten zijn nog exclusief 
isolatie kosten. In sommige gevallen hoeven te huizen niet te isoleren en het niveau van benodigde 
isolatie verschilt per huis type. Deze extra isolatiekosten kunnen oplopen tot een maximum van 
€3.100,-.   
  
In grafiek 2 staan de investeringskosten met de jaarlijkse kosten per type huis afgezet tegen de 
jaarlijkse kosten van het gasverbruik wanneer deze huizen niet zouden investeren. Bij het type A 
huis  hoeft niet geïsoleerd te worden omdat deze huizen al voldoende zijn geïsoleerd. Bij type C moet 
alles geïsoleerd worden en dit komt op een bedrag van €3.100,-. Bij de type huizen B en D moeten 
gedeeltes geïsoleerd worden. Bij type B komt dit op een bedrag van €2.500,- en bij type D op een 
bedrag van €2.000,-. De verschillen in terugverdientijd zijn te zien in het tabel hieronder. Bij deze 
terugverdientijd is geen rekening gehouden met de prijsstijging van aardgas. De terugverdientijd is dus 
gegeven in een worst case, terwijl in de werkelijkheid  de terugverdientijd zou afnemen. 
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 Grafiek 2, Terugverdientijd per type huis  

Eenmalige inkomsten  
De eenmalige inkomsten voor deze installatie kunnen verschillen per geval. Voor de zonnecollectoren 
in combinatie met buffer is het mogelijk om een ISDE subsidie aan te vragen. Voor deze subsidie moet 
de installatie aan een paar voorwaarden voldoen bron (Rvo, 2019). Deze subsidie kan oplopen tot 
ongeveer op €500,- per apparaat. 
  
Tarieven  
Het tarief voor elektriciteit en gas bestaat uit vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten voor 
elektriciteit en gas zijn gebaseerd op de tarieven van netbeheerder Enexis. De vaste kosten bestaan uit 
een aansluitdienst, transportdienst en meetdienst. De variabele kosten voor elektriciteit en gas zijn 
gebaseerd op een landelijk gemiddelde voor huishoudelijk verbruik. De variabele kosten bestaan uit 
de energieprijs, energiebelasting en opslag duurzame energie. De elektriciteitskosten voor de 
collectieve faciliteiten zijn gebaseerd op de zakelijke tarieven van Enexis.   
  
Terugverdientijd  
In het grafiek van de investeringskosten is te zien dat de terugverdientijd per type huis kan verschillen. 
Bij een goed geïsoleerd ligt de terugverdientijd lager omdat dit type huis niet de extra investering hoeft 
te maken. Een goed geïsoleerd huis (type A) kan de investering terugverdienen binnen 18 jaar. In deze 
grafiek is niet de prijsverhoging van gas meegenomen en deze terugverdientijd gaat lager zijn dan de 
aangegeven 18 jaar.   
  
Voor alle type huizen zit de terugverdientijd tussen de 14 en 18 jaar. De terugverdientijd heeft niet 
alleen maar te maken met de isolatie. De terugverdientijd voor de type D huizen ligt lager dan deze 
voor de type A huizen, terwijl deze al geïsoleerd zijn. Dit heeft er mee te maken dat het verbruik van 
de type D huizen veel hoger ligt en de investering een grotere impact op deze huizen maakt dan op de 
type A huizen.   
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Vergelijking 
Om het voordeel van het systeem per cluster duidelijk te krijgen is er een vergelijking gemaakt met 
wanneer een huishouden individueel van het gas af wil. De kosten voor deze investering bedragen 
€3.350,- voor een zonnecollector installatie met een 200L boiler (Zonneboiler-zelfbouw, 2019) en 
€7.500,- voor een volledig elektrische warmtepomp (Consumentenbond, 2019). Deze kosten zijn 
exclusief isolatie. De totale kosten komen op €10.850,- en zijn hoger dan de investeringskosten van 
€8.763,- per huishouden wanneer er voor het ontworpen systeem gekozen wordt. Ook zijn de jaarlijkse 
onderhoudskosten en elektriciteitskosten hoger bij een individuele installatie.  
 
Conclusie  
Op  basis van de berekende resultaten kan geconcludeerd worden dat met een systeem met Centrale 
buffering en een warmtepomp in combinatie met decentrale opwekking en tussenbuffering een 
positief financieel resultaat behaald kan worden ten opzichte van het referentiesysteem met 
decentrale warmte opwekking na ongeveer 16 jaar. Ook is het goedkoper om te investeren in een 
collectieve installatie ten opzichte van een individuele installatie. 
 
Het systeem is niet alleen financieel haalbaar, maar is ook een stuk beter voor het milieu. Door deze 
investering gebruikt het gekozen cluster geen gas meer. Het enige wat de huizen gebruiken is warmte 
die opgevangen wordt door de zonnecollectoren en elektriciteit die gebruikt wordt voor de 
warmtepomp. In dit systeem is geen elektriciteitsopwekking meegenomen, maar dit zou later nog 
toegevoegd kunnen worden om dit systeem helemaal onafhankelijk te maken. Financieel gezien zou 
het uit kunnen om later een investering te doen voor zonnepanelen en waarmee het 
elektriciteitsverbruik op gewekt kan worden.   
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6. CONCLUSIE 

In dit rapport is gezocht naar een antwoord op de vraag “Op welke manier kan een cluster huizen, met 
behulp van buffering, voorzien worden van duurzame warmte?”. Ter beantwoording van deze vraag is 
een iteratief onderzoek gedaan om tot een concept ontwerp te komen waarin warmteopslag, 
warmteopwekking, warmtedistributie en warmteomzetting gecombineerd worden tot één systeem.  
 
In het eerste hoofdstuk is een analyse van de dorpen Noord- en Zuidwolde gedaan. Hieruit zijn de 
energieverbruiken per postcoderoos en de mogelijkheden binnen de dorpen naar voren gekomen. Er 
zijn verschillende locaties aangewezen waar mogelijk ruimte is voor een verwarmingssysteem.  
 
Vervolgens is er, door middel van een literatuuronderzoek, onderzocht wat verschillende methodes 
zijn die nu al toegepast worden om huizen van warmte te voorzien. Hieruit zijn de volgende technische 
systemen en oplossingen naar voren gekomen die gebruikt kunnen worden bij het maken van een 
ontwerp: 

• Opwekking; het Boterdiep, zonnecollectoren en het elektriciteitsnet als back-up 

• Distributie; een warmtenet 

• Omzetting; een warmtepomp 

• Opslag; Ecovat, HoCoSto en kleinschalige buffers 
 
In het volgende hoofdstuk is op een iteratieve manier een ontwerp gemaakt. In de eerste fase is een 
ontwerp naar voren gekomen met een oplossing voor heel Zuidwolde. Dit ontwerp bevat een 
warmtenet op hoge temperatuur, een Ecovat, een zonneveld met zonnecollectoren en het Boterdiep 
als warmtebron. Deze systemen zijn gecombineerd in een rekenmodel, waaruit bleek dat er voor heel 
Zuidwolde binnen de gekozen configuratie; een optimum is van 3 Ecovaten, er een zonnecollectorveld 
nodig is, het Boterdiep een dure bron van energie is omdat de temperatuur naar ongeveer 80°C moet 
waardoor de COP van de warmtepomp laag is. Daarnaast is de impact van dit systeem op het dorp 
groot en moet er een hoge voorinvestering gemaakt worden.  
 
Vervolgens is besloten een specifieker ontwerp te maken voor een kleiner cluster binnen Zuidwolde. 
Dit ontwerp is in het laatste hoofdstuk verder geoptimaliseerd en ook het antwoord op de hoofdvraag. 
Verder is gebleken dat de impact van het systeem voor een kleiner cluster niet groot is. Ook bleek uit 
de financiële analyse dat de maximale terugverdientijd ongeveer 19 jaar is.   
 
Met bovenstaande hoofdstukken zijn de deelvragen beantwoord. Om zo uiteindelijk tot een antwoord 
van de hoofdvraag te komen: Een cluster huizen kan verwarmd worden door middel van een 
kleinschalig midden temperatuur warmtenet met een centrale dag-buffer van 29 m^3, 250 
zonnecollectoren op de daken, huisbuffering in de vorm van boilers en een luchtwarmtepomp voor 
verwarming in de winter. Het overschot aan warmte in de zomer, kan opgeslagen worden in de bodem 
voor het gebruik van warmte in de winter.   
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7. AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE  

Uit dit rapport is een concept ontwerp gekomen voor een voorbeeldcluster in Zuidwolde. In hoofdstuk 
5 is een ontwerpvoorstel gegeven. Voordat dit ontwerpvoorstel tot uitvoering kan komen, wordt 
aanbevolen een aantal zaken verder uit te zoeken en uit te werken.  
 
Temperatuurverloop warmtenet door het jaar heen 
In het voorgestelde concept ontwerp, en de berekeningen hiervan, is besloten de temperatuur van het 
warmtenet constant op 50°C te houden. Omdat in het ontwerp geen restwarmte beschikbaar is en het 
overschot aan warmte vanuit de collectoren dubbel gedistribueerd wordt, naar de buffer bij overschot 
en terug naar de huizen bij warmtevraag, moet er zuinig omgegaan worden met de beschikbare 
warmte. Het warmhouden van de leidingen in de zomer, wanneer er weinig warmtevraag is, kost veel 
energie. Door het afkoelen van de leidingen als er geen vraag is, zou het zo kunnen zijn dat deze 
verliezen uit het systeem vermindert worden. Als één keer per dag de huisbuffers verwarmd worden 
vanuit het net, kan het net vervolgens afgekoeld worden om het pas weer op te warmen wanneer de 
huisbuffers leeg zijn. Hierdoor is de levering van warmte onafhankelijk van het moment dat er 
warmtevraag is, waardoor bij de levering rekening gehouden kan worden met de beschikbaarheid van 
energie. Een voorbeeld van een dag met het hierboven omschreven systeem is te zien in figuur 18. Te 
zien is dat het warmtenet ‘s ochtends warmte levert en zo de huisbuffer vult. Als de oranje lijn weer 
nul is, koelt het warmtenet af en blijft de huisbuffer de warmte leveren voor de rest van de dag. 
Aanbevolen wordt om de effecten van het bovenstaande systeem verder te onderzoeken en dit 
eventueel mee te nemen als optimalisatie van het ontwerp.  
 

 
Figuur 18, Weergave afkoeling leidingnet  
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De combinatie van huisbuffers en de zonnecollectoren   
In dit rapport is uitgegaan van standaard boilervaten. De zonnecollectoren warmen deze vaten op en 

op het moment dat de temperatuur 50°C is, kan warmte terug geleverd worden aan het warmtenet. 

Een nadeel van het gebruik van één boiler vat is dat verwacht wordt dat er menging zal ontstaan op 

het moment dat tegelijkertijd ontladen en geladen wordt. Dit kan voorkomen worden door te wachten 

tot het volledige vat op een temperatuur van 50°C is. Omdat dit lang duurt bij één groot vat, zouden 

meerdere kleinere buffervaten in serie ten opzichte van elkaar geplaatst kunnen worden. Als het 

eerste vat dan op temperatuur is kan vanuit hier al terug geleverd worden, zonder dat er daardoor 

menging met de andere vaten ontstaat. Een schets van een dergelijk systeem is weergeven in figuur 

19. Aanbevolen wordt om verder te onderzoeken of dit ruimtelijk mogelijk is en of de baten, namelijk 

het voorkomen van menging, tegen de lasten, namelijk een ingewikkelder en dus ook duurder systeem, 

opwegen.  

 
Figuur 19, Schematische weergave opsplitsing van huisbuffers 

Een onderzoek doen naar meerdere clusters binnen Noord- en Zuidwolde 

Binnen dit rapport is in eerste instantie onderzoek gedaan naar een oplossing voor het hele dorp en is 
vervolgens gekeken naar een oplossing voor een specifiek cluster. Een vervolgstap zou zijn om te 
onderzoeken of de voorgestelde oplossing ook voor andere clusters binnen de beide dorpen gebruikt 
zou kunnen worden. In bijlage 26 staat een overzicht van mogelijke clusters, die uit de analyse naar 
voren zijn gekomen. Aanbevolen wordt om bij het onderzoeken van nieuwe clusters een stap terug te 
doen en opnieuw te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het specifieke cluster.  
 
Seizoensopslag door middel van drainage leidingen 
In dit onderzoek is gebleken dat het Ecovat een grote impact heeft op de omgeving. Naar het voorbeeld 
van de Froukemaheerd is bedacht om drainage leidingen aan te leggen, waarmee warmte opgeslagen 
kan worden in de ondiepe bodem. Naar dit idee is binnen deze studie niet voldoende onderzoek 
gedaan om het direct toe te passen. Aanbevolen wordt om de effecten van het systeem op de bodem, 
de bijbehorende wetgeving en daarnaast de energiebalans van het systeem verder uit te werken.  
 
Nauwkeurigheid verbeteren berekeningen 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gemiddelde gas verbruiken per postcoderoos. In het 

rekenmodel is er veel afhankelijk van deze gegevens. Aanbevolen wordt om specifiekere gegevens van 

de huishoudens te verkrijgen, eventueel door metingen uit te voeren, om er zo zeker van te zijn dat er 

voldoende vermogen geïnstalleerd wordt.   
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BIJLAGEN 

Bijlage 1:  Oplossingsboom WKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een WKO gebruiken als bron in een warmtenet 

(Hoog temp: 65 – 80°C of  

Laag temp: 30 – 65°C) 

 

Nadelen: 

- Bij onregelmatige grondsamenstellingen beïnvloeden de bronnen elkaar, waardoor 

dammen plaatsen noodzakelijk is. 

- Gesloten systeem is niet toepasbaar, alleen voor kleinschalig gebruik. 

- Voor grondwater gebruik zijn vergunningen vereist. 

- Verticale bodemsysteem vereist vele boringen (onderlinge lus afstand 10m), 

hierdoor groot oppervlak noodzakelijk. 

- Water kan alleen uit zandpakketten gehaald worden. In een m³ zand is ongeveer 30-

35% water opgenomen. In gebieden met dikke zandpakketten met grove korrels kan 

veel water gehaald worden en zijn KWO-systemen zeer rendabel. Als er slechts 

dunne lagen beschikbaar zijn, zijn systemen duur en minder rendabel. 

- Warmtepomp is vereist, om de temperatuur te verhogen van 10°C naar 60 a 80°C. 

Dit geeft een slecht COP tot gevolg. 

- Lange terugverdientijd. 

- Goede beheersregelsysteem nodig, anders zal WKO inefficiënt werken. 

Haalbaarheid: 

- Ja, een WKO is haalbaar. Alleen zal er goed onderzoek gedaan moeten worden 

omtrent wet- en regelgeving, bodemonderzoek, welk type systeem etc. 

 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Of de grondlaag geschikt is 

voor een WKO installatie als 

open systeem anders de 

keuze maken naar een 

gesloten systeem 

- Hoeveelheid boringen nodig 

is voor een WKO installatie 

met onze warmtevraag 

- Wat de maximale flow van 

een WKO installatie 

- Mono bron of doublet bron? 

 

 

WKO installatie koppelen aan één 

warmtepomp met een centrale 

buffer of WKO installatie 

koppelen aan meerdere 

warmtepompen en buffers? 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

Drinkwater 

winningspunten 

benutten samen 

met een WKO 

installatie. 
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WKO 

Een WKO (Warmte Koude Opslag) gebruiken als warmtebron voor een warmtenet. Bij warmte- en 

koude opslag wordt grondwater benut als een energiebuffer. Het doel van een warmte-koude-opslag 

is om bij te dragen aan een energiezuinig gebouw. Het grondwater bevindt zich in een zogenoemde 

aquifers (Waterhoudende grondlaag). Deze quifers zijn uitstekend te gebruiken om warmte en koude 

in op te slaan. De diepte van de grondlaag voor een WKO zit meestal boven de 100 m onder maaiveld; 

de zogenoemde 2de generatie WKO-systemen kunnen dieper gelegen zijn namelijk, 500-600 m onder 

maaiveld.  

Principe werking 

Met een warmtewisselaar (warmtepomp) wordt in de winter het koude water in een koudwaterlaag 

in de bodem, de "koude bron", geïnjecteerd en in de zomer het opgewarmde koelwater in de 

warmwaterlaag, de "warme bron". Door het koude water 's zomers naar boven te pompen wordt zo 

het gebouw gekoeld. Omgekeerd wordt in de winter het warme water opgepompt om voor 

verwarming te zorgen.  

Het onttrokken grondwater wordt steeds weer geïnjecteerd, zodat er geen grondwater wordt 

verbruikt. Er zijn systemen met twee aparte putten voor koud en voor warm water (doubletsystemen), 

maar er zijn ook monosystemen (monosystem) die van één put gebruikmaken waarbij de lagen onder 

elkaar liggen. 

Opslag van deze vorm van thermische energie (warmte- en koudeopslag, WKO, of koude- en 

warmteopslag KWO) gedurende een seizoen maakt het mogelijk voor een aanzienlijk deel in de vraag 

naar warmte en koude te voorzien. Met de opslag van koude en warmte in de bodem zijn zeer forse 

energiebesparingen van 50% tot 80% te bereiken (BodemenergieNL, 2019) 

Gesloten bronsysteem 

Een gesloten bronsysteem komt niet zo vaak voor. Bij een gesloten bronsysteem is het te verwarmen 

of te koelen medium in "reservoirs" of buizen opgenomen die alleen in verbinding staan met de rest 

van het energiesysteem. Een specifieke vorm van een gesloten bronsysteem is een BWW 

(bodemwarmtewisselaar) waarbij buizen door de warme aardlagen lopen, de vloeistof in de buizen de 

warmte opnemen en deze bovengronds afgeven. Het BWW-systeem is minder efficiënt dan het WKO-

systeem en meestal duurder om aan te leggen, maar er wordt geen grondwater onttrokken en het 

brengt geen ongewenste waterstromen in de ondergrond op gang. (Vree, Warmte koude opslag, 2019) 

Open bronsysteem 

Als bij opslag van warmte en koude in de bodem gebruik gemaakt wordt van het grondwater dan is 

sprake van een open bronsysteem (open systeem voor bodemenergie). Een open systeem zal alleen 

nuttig zijn bij een grotere energiebehoefte i.v.m. de grotere energieopslag, de kosten, vergunningen, 

procedures e.d. 
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Enkele nadelen 

- Bij onregelmatige grondsamenstellingen beïnvloeden de bronnen elkaar (dammen plaatsen in 

de grond). 

- Te dikke zandpakketten zorgt voor een ongeschikte watervoerend pakket. 

- Er mogen geen grote grondwaterstromen zijn. 

- Oppompen van grondwater heb je een vergunning grondwaterwet nodig. 

- Verticale bodemsysteem vereist vele boringen noodzakelijk zijn (onderlinge lus afstand 10m) 

- Water kan alleen uit zandpakketten gehaald worden. In een m³ zand is ongeveer 30-35% water 

opgenomen. In gebieden met dikke zandpakketten met grove korrels kan veel water gehaald 

worden en zijn KWO-systemen zeer rendabel. Als er slechts dunne lagen beschikbaar zijn, zijn 

systemen duur en minder rendabel. 

- 25°C, het toegestane maximum voor WKO-systemen. 

- Warmtepomp vereist om de temperatuur te verhogen van 10°C naar 60 a 80°C, wat doet dat 

met de COP? 

- Lange terugverdientijd. 

- Goede beheersregelsysteem nodig, anders gaat WKO inefficiënt werken. 

- Het wko-systeem kan vrij veel elektriciteit eisen; zelf opwekken van elektriciteit is zeer 

gewenst (meestal door pv-panelen). 

- Een realistische berekening is noodzaak en het betekent dat het te verwarmen en te koelen 

gebouw er speciaal op moeten worden "ingericht" denk hierbij aan isolatie etc. (Warmte en 

koude opslag, 2016) 

Conclusie 

Ondanks de vele nadelen zal een WKO systeem haalbaar zijn. Alleen zal er goed onderzoek gedaan 

moeten worden omtrent wet- en regelgeving, bodemonderzoek, type WKO-systeem etc. Een WKO 

systeem wordt als tweede optie aangehouden. Het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater uit 

het Boterdiep gaat voor. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn zal er verder onderzoek gedaan worden 

naar het WKO systeem. 
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Bijlage 2:  Oplossingsboom Boterdiep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Boterdiep gebruiken als bron in een warmtenet 

Nadelen: 

- Het water koelt af doordat er warmte onttrokken wordt uit het 

Boterdiep. Als het water teveel afkoelt heeft dit invloed op het 

ecosysteem van het kanaal. De mate van afkoeling hangt af van 

de stroomsnelheid van het kanaal ten opzichte van de 

stroomsnelheid richting de warmtepomp(en)  

- Het Boterdiep heeft door het jaar heen geen constante 

temperatuur. Het temperatuurverloop van het water moet 

nader bepaald worden.  

- Omdat de temperatuur van het Boterdiep niet hoger zal zijn 

dan 20°C, is er altijd een warmtepomp nodig om een hogere 

temperatuur te bereiken. Het stroomverbruik van de 

warmtebron is afhankelijk van de input en output 

temperatuur.  

 

 

Haalbaarheid: 

-  

- .. 

- .. 

 

Later uitwerken 
Nu over nadenken 

- Het temperatuurverloop is in 

eerste instantie aangenomen op 

basis van gegevens van andere 

kanalen in Nederland. Later kan het 

verloop nauwkeuriger bepaald 

worden.  

- De doorstroomsnelheid van het 

Boterdiep is van belang voor de 

verdere uitwerking van de bron. Er 

is nu gerekend met een minimum 

en maximum en in beide gevallen is 

de bron interessant.  

De efficiëntie van het Boterdiep als 

warmtebron hangt sterk af van de 

output temperatuur. Deze mag niet 

te hoog gekozen worden. Er is nu 

gerekend met 50°C. Dan blijft de COP 

goed.  

Als de hoge output temperatuur toch 

hoger moet zijn, kan gekeken worden 

naar een combinatie tussen 

wind/zon energie met de 

warmtepomp. Dan maakt de lagere 

COP minder uit.  

Aanpassen Iets nieuws? 

N.V.T.  
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Boterdiep 
Een mogelijke oplossing voor het opwekken van warmte is het gebruik van het Boterdiep, een kanaal 
dat door Zuidwolde stroomt, als warmtebron voor één of meerdere warmtepomp(en) (Boer, 2015). 
Een warmtepomp is gebaseerd op het principe dat als een koudemiddel gecomprimeerd wordt, de 
temperatuur van het koudemiddel toeneemt. Het koudemiddel wordt in eerste instantie verwarmd 
door een warmtebron zoals lucht, water of aardwarmte. Hierdoor ontstaat er een gas. Dit gas wordt 
door een compressor gecomprimeerd waardoor de temperatuur toeneemt. Vervolgens wordt de 
warmte uitgewisseld met een medium, meestal water, waardoor het gas weer condenseert.  
De COP van een warmtepomp is onder andere afhankelijk van de temperatuur van de warmtebron. In 
de winter zal een luchtwarmtepomp een zeer lage COP hebben omdat de luchttemperatuur sterk 
afhankelijk is van de buitentemperatuur. Bij water duurt het veel langer voordat dit is afgekoeld.  
 
Bovenstaande uitleg maakt het Boterdiep mogelijk tot een goede bron van warmte. Voor de 
haalbaarheid van het Boterdiep als bron zijn de volgende zaken van belang:  

1. De temperatuur van het Boterdiep door het jaar heen. Dit is van belang omdat als de 
temperatuur te laag is het water bevriest. Dan kan er dus geen warmte geleverd worden.  

2. De stroomsnelheid van het Boterdiep. Samen met de breedte en diepte bepaald de 
stroomsnelheid de flow van het water. De minimale flow van het kanaal geeft de maximale 
flow naar de warmtepomp. Als deze namelijk hoger zou worden zou het Boterdiep sterk 
afkoelen.  

3. Het energieverbruik van de compressor. Als deze te hoog is moet er of een aanpassing aan het 
elektriciteitsnet gemaakt worden, of de warmtepomp moet begrenst worden op het maximaal 
vermogen. Dan geldt dit als een beperking voor de capaciteit van de warmtepomp.  

 
Voor zowel factor één en twee geldt dat ze essentieel zijn voor de haalbaarheid van het gebruik van 
warmte uit het Boterdiep. Ze hoeven niet exact bekend te zijn maar er kunnen wel waardes geschat 
worden.  

 
Op basis daarvan moet uit een berekening blijken of het de moeite waard is verder onderzoek naar 
het Boterdiep als bron. Factor drie is niet essentieel voor de haalbaarheid. Als blijkt dat het 
elektriciteitsverbruik te hoog is voor het huidige net kan er gekozen worden om het net te verbeteren 
of de warmtepomp in capaciteit te beperken. Bovenstaand schema geeft een sterk vereenvoudigd 
model weer. Dit is gemaakt op basis van eenvoudig gevonden of geschatte waardes. Uit het model 
blijkt dat de temperatuur van het water niet van heel groot belang is voor de haalbaarheid. Ook als het 
water in de winter kouder is en volledig bevriest, blijft het Boterdiep een interessante bron van warmte 
in de zomer, eventueel in combinatie met een seizoen buffer. Wat wel van groot belang is, is de 
doorstroomsnelheid van het water. Gevonden waardes variëren van 0,01 m/s tot 0,5 m/s. Dit maakt 
een groot verschil in het uiteindelijke vermogen dat onttrokken kan worden uit het water. Wel blijkt 
dat zelfs als de stroomsnelheid 0,01 m/s is, er maximaal 2500kW aan vermogen afgegeven wordt. Dit 
is een bruikbare hoeveelheid.  
Op basis van een vereenvoudigd model is bepaald dat het Boterdiep een interessante warmtebron is 

en dat het de moeite waard is hier dieper op in te gaan.  

  

Tabel 3: Informatie Boterdiep  

Celsius naar kelvin 273,15 Maand Ondergrens bevriezing Water temperatuur T.verdamper T condensor COP.verwarmen Bron vermogen [kW] Afgegeven vermogen [kW] Compressor vermogen [kW]

Breedte Boterdiep [m] 5 Januari 4 4 4 50 3,16 0 0 0

Diepte Boterdiep [m] 2 Februari 4 5 5 50 3,23 313 453 140

Oppervlak doorsnede Boterdiep [m^2] 7,5 Maart 4 6 6 50 3,30 626 898 272

Stroomsnelheid Boterdiep [m/s] 0,01 April 4 7 7 50 3,38 939 1334 394

Flow Boterdiep[m^3/uur] 270 Mei 4 8 8 50 3,46 1252 1761 509

Dichtheid water 997 Juni 4 10 10 50 3,64 1878 2591 713

Soortelijke warmte [J/Kg*K] 4187 Juli 4 13 13 50 3,93 2818 3779 962

Aanvoer temperatuur 50 Augustus 4 10 10 50 3,64 1878 2591 713

Retour temperatuur 40 September 4 7 7 50 3,38 939 1334 394

Oktober 4 6 6 50 3,30 626 898 272

November 4 5 5 50 3,23 313 453 140

December 4 4 4 50 3,16 0 0 0
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Bijlage 3:  Oplossingsboom Zonnecollectoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnecollectoren 

Nadelen: 

- Lage flow door de buizen van de zonnecollectoren 

- Opgenomen energie moet weer omgezet worden met een 

warmtewisselaar voor buffering (bijv. ecovat) 

- Geen opwarming wanneer de zon niet schijnt bij een hoge 

temperatuur buffer 

- Veel oppervlakte nodig voor de zonnecollectoren 

Haalbaarheid: 

- Ja, bij de juiste toepassing is een zonnecollector haalbaar 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Welke flow 

- Welke vloeistof 

- Temperaturen door de 

zonnecollector 

- Plaatsing 

zonnecollectoren 

 

- Oppervlakte (meer 

opname) 

- Diameter (grotere 

flow) 

- Vloeistof (betere 

opname of toepassing) 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Zonnepanelen 

-Combipanelen 

-Wind energie 

- Energie uit het 

boterdiep 
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Zonnecollectoren 

Een zonnecollector bestaat uit een aantal buizen die op een plaat worden gemonteerd. Door deze 

buizen loopt water of een andere vloeistof. Deze vloeistof loopt door de buizen heen en neemt de 

stralingsenergie van de zon op. Deze vloeistof kan, wanneer de vloeistof  water is,  in een buffervat 

gespoten worden zodat dit buffervat de energie opneemt. Bij andere vloeistoffen wordt een 

warmtewisselaar gebruikt. De energie die op wordt genomen door de vloeistof kan dan omgezet 

worden in warmte-energie van de buffer. Op deze manier kan de stralingsenergie omgezet worden in 

warmte-energie in de buffer. 

 

Conclusie 

Volgens de beslissingsboom is een zonnecollector een goede optie voor een mogelijke buffer of 

warmtenet voor Noord en Zuidwolde. De hoeveelheid zonnecollectoren en de vloeistof die door de 

warmtecollector gaat hangen af van de toepassing van de zonnecollector. Bij een hoge temperatuur 

warmtenet is het mogelijk om zowel water als een andere vloeistof te gebruiken. Er moet dan wel goed 

gekeken worden naar de opwekking die de zonnecollectoren moeten leveren en hoeveel dagen dit 

haalbaar is. Als dit niet voldoende dagen beschikbaar is en als de zonnecollectoren deze dagen uit 

moeten staan is het geen goede oplossing en kan er beter gekeken worden naar een andere toepassing 

voor die opwekking. Het is niet haalbaar om de zonnecollectoren de complete warmtevraag van Noord 

en Zuidwolde te voorzien. De zonnecollectoren kunnen gebruikt worden als toevoeging op de 

hoofdbuffer of op lokale buffervaten binnen Noord en Zuidwolde.  
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Bijlage 4:  Oplossingsboom Zonnepanelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen 

Nadelen: 

- Energie moet omgezet worden naar warmte voor buffering 

- Duur in onderhoud 

 

Haalbaarheid: 

- Ja, zonnepanelen zijn een haalbare oplossing voor het 

opwekken van elektriciteit voor onderdelen (zoals 

warmtepompen) zonder deze energie om te zetten in warmte-

energie 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Oppervlakte 

- Plaatsing 

 - Oppervlakte aanpassen aan 

de vraag van de elektriciteit 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Zonnecollectoren 

- Combipanelen 

- Windenergie 

- Energie uit het 

boterdiep 
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Zonnepanelen 

Een zonnepaneel kan gebruikt worden voor het opwekking van elektriciteit uit de staling van de zon. 

Een zonnepaneel van 1 bij 1,65 m met een standaard vermogen van 250Wp. Per jaar levert een paneel 

van 1 bij 1,65m ongeveer 225 kWh elektriciteit. Deze elektriciteit kan omgezet worden in warmte-

energie voor een buffer. Bij deze optie gaat er alleen erg veel energie verloren bij het omzetten van 

elektriciteit naar warmte-energie.  

  

Conclusie 

Zonnepanelen zijn een goede toevoeging aan de energievraag voor Noord en Zuidwolde. De 

zonnepanelen kunnen gebruikt worden om de energievraag te leveren. Deze energievraag bestaat dan 

uit onderdelen zoals de warmtepompen die gebruikt kunnen worden. De zonnepanelen zijn niet goed 

toepasbaar voor het opslaan van energie door het omzetten van deze energie in warmte-energie in 

een buffer. 
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Bijlage 5:  Oplossingsboom Combipanelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combipanelen 

Nadelen: 

- Vrij nieuwe techniek, deze techniek heeft zich nog niet 

bewezen 

- Hoge investeringskosten 

- Alleen aan te raden wanneer er weinig oppervlakte 

beschikbaar is voor panelen 

 

Haalbaarheid: 

- Nee, de panelen zijn niet haalbaar binnen Noord en Zuidwolde 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

N.v.t. 

 

 

 

 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Zonnepanelen 

- Zonnecollectoren 

- Windenergie 

- Energie uit het 

boterdiep 

 

 

 

N.v.t. 
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Combipaneel 

Een combipaneel is een combinatie van een zonnecollector en een zonnepaneel. Er wordt elektriciteit 

opgewekt door de zonnepanelen, maar hierbij komt ook veel warmte vrij. Deze warmte wordt dan 

opgevangen door de zonnecollectoren die onder de zonnepanelen zitten zodat de opgewekte energie 

hoger is dan bij een normaal zonnepaneel of een zonnecollector. 

 

Conclusie 

De combipanelen zijn geen goede optie om te gebruiken in Noord- en Zuidwolde. De panelen zijn erg 

duur en de technologie heeft zichzelf nog niet bewezen. Deze panelen worden alleen gebruikt wanneer 

er weinig ruimte is voor panelen. Binnen Noord en Zuidwolde is dit niet van toepassing. Er is voldoende 

ruimte voor zonnepanelen en zonnecollectoren. De combipanelen zijn in verhouding ook veel duurder 

dan de zonnepanelen of zonnecollectoren. 
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Bijlage 6:  Oplossingsboom Windenergie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windenergie als opwek (EAZ Wind) 

Nadelen: 

- Overstappen NLD Energie (niet verplicht) 

- Locatie studie van €1500 

- Grondeigenaren vinden 

- 3x25A aansluiting vereist 

- Kan waarschijnlijk niet alle benodigde elektriciteit leveren 

 

 

Haalbaarheid: 

- Goed. Durabel is hier al mee bezig geweest. Er wordt 

onderzocht of er behoefte is naar een windmolen. Het kan zijn 

dat er maximaal 3 geplaatst worden. 

 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Afhankelijk van de gekozen 

installatie kan bepaald worden 

hoeveel elektriciteit er nodig is voor 

bijvoorbeeld warmtepompen. 

Op basis hier van kan gekeken 

worden of het effectief is om 

windmolens toe te passen. 

- Indien er gekozen wordt voor 

windmolens, kan er op basis van de 

elektriciteitsvraag gekeken worden 

naar de hoeveelheid windmolens. 

 

- Waar werden de 3 

windturbines in eerste instantie 

voor gereserveerd?  

-Kunnen deze turbines gebruikt 

worden voor het 

warmtevraagstuk? 

 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- N.v.t. 
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Windenergie 

Voor het opwekken van elektrische energie kunnen windmolens worden gebruikt. Een haalbare optie 

zou zijn om windmolens te gebruiken van het bedrijf EAZ Wind. Dit zijn windmolens van 15m hoog en 

hebben een rotordiameter van 12m. Eén windmolen wekt ongeveer 33.000 kWh per jaar op. Vaak 

worden de windmolens geplaatst bij boerderijen, omdat deze beschikken over een 3x25A aansluiting. 

Dit is namelijk een vereiste. Om een windmolen te plaatsen moet er eerst een locatiestudie gedaan 

worden van €1.500,-. 

Ook levert het bedrijf de windmolen als dorpsmolen. Er kunnen dan energiedelen worden gekocht die 

per stuk 250 kWh/jaar leveren. Gebruikers die bij NLD Energie aangesloten zijn betalen €90,- voor één 

energiedeel. Daarnaast krijgt de gebruiker een korting van €0.1265 per kWh. Verder moet er nog 

contributie worden betaald wat €20,- per energiedeel per jaar bedraagt. 

Als de gebruiker niet wil overstappen naar NLD Energie, kost een energiedeel €350,- en hoeft er geen 

contributie worden betaald. (EAZ, 2019) 

 

Conclusie 

Afhankelijk van de hoeveelheid elektrische energie die nodig is voor de installatie kan bepaald worden 

of het efficiënt is om windmolens te plaatsen. Daarnaast is het van belang dat het net de elektriciteit 

kan distribueren. Verder is Durabel hier al mee bezig geweest en kunnen er in principe maximaal 3 

windmolens worden geplaatst. De vraag is of dit genoeg is voor het leveren van elektriciteit met 

betrekking tot de warmtevraag. 
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Bijlage 7:  Oplossingsboom Riothermie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riothermie 

Nadelen: 

- Lage temperaturen 

- Vooral handig bij nieuwe riolen, bestaande riolering uitgraven 

veel te duur 

 

 

Haalbaarheid: 

- Opvangen warmte met spiraal om riool is erg simpel 

- Constante warmte in de winter en koude in de zomer 

 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- N.v.t. 

 

- Niet op huishoudelijke schaal toepassen, 

maar lage temperatuur afnemers zoeken. In 

Zuidwolde hebben we tuincentrum Eldorado. 

Deze gebruikt verwarming van 50°C. Dit is erg 

goed te bereiken met riothermie en een 

warmte pomp. De stroom voor de 

warmtepomp zou opgewekt kunnen worden 

met pv-panels. 

- Het zou een goede optie zijn om riothermie 

toe te passen, wanneer het bestaande 

rioolnetwerk vervangen moet worden, anders 

is deze optie niet toepasbaar voor Zuidwolde. 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- ecovat 

- aardwarmtekorf 

- hocosto 
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Riothermie 

Riothermie is erg simpel. In het riool zit veel warmte, doordat er veel warmwater doorspoeld wordt 

en er ontbinding van stoffen plaatsvindt waarbij warmte vrijkomt. Deze warmte is makkelijk op te 

vangen door middel van een soort spiraal om het riool heen met een warmte geleidende vloeistof. 

Deze warmte wordt via een warmtewisselaar over gezet naar bruikbare warmte voor huishoudens. De 

temperatuur van het riool in de winter is ongeveer 8°C en in de zomer ongeveer 20. (Tauw, 2018) 

 

De nadelen van riothermie is dat het voornamelijk werkt voor lage temperaturen, doordat het riool 

water niet heel erg warm is. Ook moet het riool uitgegraven worden om de spiraal rond het riool te 

krijgen. Hier staat echter niks over op het internet. (Tauw, 2019) 

 

Het uitgraven zal niet heel simpel zijn, maar zeker niet onmogelijk, dus dit wordt later uitgewerkt 

De lage temperatuur is echter wel een probleem voor Zuidwolde, doordat de meeste huizen slecht zijn 

geïsoleerd en dus op hoge temperatuur verwarmen.  

 

Dit probleem is op te lossen door riothermie (output 50°C) op een andere schaal dan op huishoudelijke 

schaal toe te passen. Riothermie wordt nu voornamelijk voor zwembaden of scholen gebruikt, maar in 

Zuidwolde bevindt zich Eldorado wat haar kassen verwarmd met water van ongeveer 50°C. Ook mooi 

aan riothermie is dat het met een lengte van ongeveer 125m al 165000m³ gas per jaar bespaard en dit 

is al meer dan het verbruik van Eldorado. In combinatie met een warmtepomp zou Eldorado in de 

winter veel warmte kunnen halen uit het riool en de stroom voor de warmte pomp kunnen opwekken 

met panelen op het dak welke Eldorado al heeft. 
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Bijlage 8:  Oplossingsboom Warmtenet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Boterdiep gebruiken als bron in een warmtenet 

Nadelen: 

- Het water koelt af doordat er warmte onttrokken wordt uit het 

Boterdiep. Als het water teveel afkoelt heeft dit invloed op het 

ecosysteem van het kanaal. De mate van afkoeling hangt af van 

de stroomsnelheid van het kanaal ten opzichte van de 

stroomsnelheid richting de warmtepomp(en)  

- Het Boterdiep heeft door het jaar heen geen constante 

temperatuur. Het temperatuurverloop van het water moet 

nader bepaald worden.  

- Omdat de temperatuur van het Boterdiep niet hoger zal zijn 

dan 20°C, is er altijd een warmtepomp nodig om een hogere 

temperatuur te bereiken. Het stroomverbruik van de 

warmtebron is afhankelijk van de input en output 

temperatuur.  

 

 

Haalbaarheid: 

-  

- .. 

- .. 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Het temperatuurverloop is in 

eerste instantie aangenomen op 

basis van gegevens van andere 

kanalen in Nederland. Later kan het 

verloop nauwkeuriger bepaald 

worden.  

- De doorstroomsnelheid van het 

Boterdiep is van belang voor de 

verdere uitwerking van de bron. Er 

is nu gerekend met een minimum 

en maximum en in beide gevallen is 

de bron interessant.  

De efficiëntie van het Boterdiep als 

warmtebron hangt sterk af van de 

output temperatuur. Deze mag niet te 

hoog gekozen worden. Er is nu 

gerekend met 50°C. Dan blijft de COP 

goed.  

Als de hoge output temperatuur toch 

hoger moet zijn, kan gekeken worden 

naar een combinatie tussen wind/zon 

energie met de warmtepomp. Dan 

maakt de lagere COP minder uit.  

Aanpassen Iets nieuws? 

N.v.t.  
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Warmtenet 
Een goede oplossing voor het transport van warmte energie is door middel van water door geïsoleerde 
leidingen in de grond. Dit wordt een warmtenet genoemd.  
 
Voor de haalbaarheid van een warmtenet is het volgende van belang:  

1. De temperatuur door de leidingen. Deze bepaalt namelijk de mate van isolatie en daarmee 
ook de prijs van het leidingstelsel.  

2. De flow  
3. De mate waarin het mogelijk is om een vergunning te krijgen voor het aanleggen van leidingen 

in het dorp. Voor zover bekend zijn hier geen speciale restricties zoals archeologische grond.  
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Bijlage 9:  Oplossingsboom Gasnetwerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidig gasnetwerk gebruiken 

als distributie systeem voor een 

warmtenet 

Nadelen: 

- Leidingen moeten geïsoleerd 

worden 

- Leidingen zijn qua omvang 

(diameter) niet geschikt om te 

dienen als warmtenet  

 

Haalbaarheid: 

- Nee, er gaan te veel kosten 

zitten in de aanpassingen 

 

 

Het huidig gasnetwerk gebruiken 

als distributie systeem voor 

duurzame gassen 

(Biomethaan/Waterstof) 

Nadelen: 

- Eindgebruiker moet zijn of haar 

toestellen geschikt maken voor 

Biomethaan of 100% waterstof 

- Biomethaan geeft CO2 uitstoot 

- Variërende calorische waarde 

wanneer gekozen wordt voor 

Biomethaan 

- Netwerkkosten zullen stijgen 

- Waterstof zal ergens 

geproduceerd moeten worden, de 

productie neemt verliezen met 

zich mee (er wordt dan niet goed 

om gegaan met de energie) 

- Alleen centrale leiding is geschikt, 

leidingen naar de huizen zijn nog 

niet geschikt 

Haalbaarheid: 

- Waterstof lijkt mij nu nog niet 

haalbaar. Biomethaan lijkt mij 

vrijwel hetzelfde als aardgas. De 

CO2 footprint blijft dan hetzelfde. 

- Daarentegen kan men ook CO2 

mengen met waterstof, hierdoor 

wordt er Biomethaan gecreëerd. 

Misschien is dat wel een optie om 

te gebruiken voor het huidige 

gasnetwerk. (nieuw iets?) 
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Gasnetwerk 

Het bestaande gasnetwerk zal in het geval van de dorpen Noord- en Zuidwolde niet meer gebruikt 

worden, dit vanwege de eis om los te zijn van het gasnet. Vandaar dat er is gekeken naar de 

mogelijkheden van het bestaande gasnetwerk. De volgende vragen zijn naar voren gekomen; ‘Zou het 

bestaande gasnetwerk gebruikt kunnen worden als een warmtenet?’, ‘Kan het bestaande netwerk 

duurzame gassen transporteren?’ (denk hierbij aan de duurzame stoffen Waterstof of Biomethaan). 

Als antwoord op de vraag; ‘Zou het bestaande gasnetwerk gebruikt kunnen worden als een 

warmtenet?’ is gebleken dat het niet haalbaar is om het bestaande gasnet te gebruiken als warmtenet. 

Het gasnet dient namelijk vele aanpassingen te moeten ondergaan om tot warmtenet te dienen, denk 

hierbij aan het isoleren van de leidingen. Het isoleren van de leidingen brengt al vele kosten met zich 

mee. Waardoor het niet rendabel is om gebruik te maken van het huidig gasnet.  

Als antwoord op de vraag; ‘Kan het bestaande netwerk een duurzame gassen transporteren?’ is 

gebleken dat men nog aan het onderzoeken is of waterstof gebruikt kan worden in het bestaande 

gasnetwerk. Wel is al duidelijk dat wanneer er gekozen wordt voor gebruik te maken van waterstof 

dat de toestellen van de eindgebruiker geschikt gemaakt moeten worden. Daarnaast zal waterstof 

ergens geproduceerd moeten worden. Daarnaast geeft de productie van waterstof een 

rendementsverlies van zo’n 40% met zich mee, wordt hiermee de energie wel nuttig gebruikt? 

Daarnaast is de centrale hoofdleiding van het gasnet momenteel alleen geschikt voor het 

transporteren van waterstof. De leidingsystemen naar de gebruikers (huisaansluitingen) bevatten 

‘weke’ delen waardoor waterstof door de leidingwand heen kan komen. Gasunie is momenteel nog 

onderzoek aan het doen naar de mogelijkheden van Waterstof. 

 

Conclusie 

Uit de antwoorden is af te leiden dat het bestaande gasnetwerk niet gebruikt kan worden als 

warmtenet en dat het nog niet haalbaar is om het bestaande gasnetwerk te gebruiken voor duurzame 

gassen zoals waterstof. 

 

  



6 juni 2018   

PROJECTGROEP ZETA    |  INSTITUUT VOOR ENGINEERING | HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 62 

 

Figuur 20, Transport capaciteit (Enexisgroep, 2019) 

Bijlage 10:  Oplossingsboom Elektriciteitsnetwerk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektriciteitsnetwerk 

Wanneer er op alternatieve manieren lokaal energie wordt opgewekt, moet dit terug geleverd worden 

aan het net voordat het bij de huizen terecht komt. Er bestaat alleen een kans dat er meer energie 

opgewekt wordt dan het net aan kan. Op de site van Enexis is een kaart te vinden in figuur 20 met de 

transport capaciteit. Hierin is te zien dat Zuid- en Noordwolde in schaarste niveau 1 zitten. Dit betekent 

dat er nog beperkt transportcapaciteit voor terug levering aan het net beschikbaar is.  

 

     

 
 

 

 

 

Huidig elektriciteitsnet distributie  

Nadelen: 

- Als er bij woningen gebruik gemaakt gaat worden van 

warmtepompen is een 3x25A aansluiting aanbevolen 

- Bij gebruik van een warmtepomp bij slecht geïsoleerde huizen 

kan de elektriciteitsvraag hoog oplopen. Levering van het net is 

maar beperkt. 

 

Haalbaarheid: 

- Meterkast kan aangepast worden en aansluiting kan veranderd 

worden, maar kan duur zijn. 
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Bijlage 11:  Oplossingsboom Warmtepomp op huisniveau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmtepomp op huisniveau 

Nadelen: 

- Hoge aanschafkosten 

- Hoge isolatie verijst 

- Gebruikt meer ruimte dan een traditionele Cv-ketel 

- Produceert meer geluid door de compressor 

- Soms een vergunning nodig 

- Door de lagere temperatuur is een groter verwarmend 

oppervlak nodig 

Haalbaarheid: 

- Nee, er wordt gezegd dat huizen van voor 1975 compleet 

geïsoleerd moeten worden voordat ze in aanmerking komen 

voor een warmtepomp. Bijna alle huizen in Zuidwolde zijn van 

(ruim) voor 1975. 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

- Omdat er een groter oppervlak 

nodig is, wordt de bestaande 

verwarming meestal vervangen 

door vloerverwarming. Wanneer 

dit niet het geval is zullen er 

misschien meerdere radiatoren 

bijgeplaatst moeten worden. 

 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- De meeste huizen in 

Zuidwolde komen qua 

isolatie niet in aanmerking 

voor een warmtepomp. 

Daarom is het 

waarschijnlijk verstandiger 

om te investeren in isolatie. 
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Warmtepompen 

Warmtepompen zijn nog erg duur maar door de subsidies is het mogelijk hier een groot deel van terug 

te krijgen. Hierdoor zal het per huishouden afhankelijk zijn als de bewoners het geld er voor over 

hebben. Wanneer een huis slecht geïsoleerd is, zal de warmtepomp te hard moeten werken en zal het 

rendement van de warmtepomp erg laag zijn. Om deze reden zal het verstandiger zijn het huis beter 

te isoleren voordat een warmtepomp wordt aangeschaft. Echter zullen hier ook weer hoge kosten aan 

verbonden zijn. Er wordt gezegd dat huizen met een bouwjaar van 1975 tot 1992 in aanmerking komen 

voor een warmtepomp wanneer de isolatie iets wordt verbeterd en huizen van voor 1975 eerst volledig 

geïsoleerd moeten worden voordat ze in aanmerking komen voor een warmtepomp (Isolatie van je 

woning, 2019). 

Een warmtepomp gebruikt meer ruimte dan een traditionele Cv-ketel. Hierom zal per huishouden 

gekeken moeten worden als de benodigde ruimte aanwezig is. Wanneer de ruimte wel beschikbaar is 

zal dit in de meeste gevallen geen problemen opleveren. Een warmtepomp produceert ook meer 

geluid dan een traditionele Cv-ketel. Daarom is het verstandig de warmtepomp niet te plaatsen dicht 

bij een bewoonde ruimte. En anders is het mogelijk de ruimte van de warmtepomp te isoleren. 

Warmtepompen heb je in verschillende mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is door middel van 

geothermie. Hierbij haalt de warmtepomp zijn warmte uit de grond. Hiervoor moet eerst diep geboord 

worden en er is een kans dat je hier een vergunning voor nodig hebt. Omdat een warmtepomp vaak 

werkt met een lagere temperatuur vereist het een groter verwarmend oppervlak. Om deze reden 

wordt de bestaande verwarming in de meeste gevallen vervangen door vloerverwarming. Wanneer dit 

niet het geval is zullen er meerdere radiatoren bijgeplaatst moeten worden. 
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Bijlage 12:  Oplossingsboom Warmtewisselaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warmtewisselaar 

Nadelen: 

- Verstopping en schoonmaken 

- Alleen warmte wisselen, niet extra genereren en er is altijd 

verlies van warmte 

 

 

Haalbaarheid: 

- Eenvoudig aan te sluiten 

- Relatief goedkoop 

- Geen geluid  

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Om het verlies van warmte te 

compenseren en wanneer het 

nodig is extra warmte te genereren 

zouden we na de warmte wisselaar 

een warmtepomp kunnen 

plaatsen. Dit zou ook betekenen 

dat de aanvoer temperatuur van 

het warmte net kan verschillen per 

aansluiting, dus zouden we lage 

temperatuur door het net kunnen 

pompen. Dit geeft weer een hoger 

rendement van het net.  

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- pv panels 

- zonnecollectoren  

 

 

 

 

 

- pv panels 

- zonnecollectoren  
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Warmtewisselaar 

Een warmtewisselaar als huis aansluiting is gebruikelijk bij een warmtenet. Het warmtenet levert dan 

warmwater tot de warmtewisselaar, welke de warmte doorgeeft aan cv net van een huis. Als we het 

warmtenet zelf als geïnstalleerd beschouwen dan lijkt het ons erg haalbaar een warmtewisselaar te 

plaatsen als huisaansluiting. Nadelen van een warmtewisselaar zijn verstopping en schoonmaken. Nu 

zijn deze nadelen niet echt van toepassing bij gebruik op normaal water. Een ander nadeel van een 

warmte wisselaar is dat hij alleen warmte kan wisselen en niet extra warmte genereren. De nadelen 

van het verstoppen en schoonmaken laten we even buitenbeschouwing.  

De plaatsing van een warmtewisselaar bij een huisaansluiting gaat uit van 2 gesloten systemen 

namelijk het warmtenet en het cv net van het huis zelf. Het nadeel van het gebruik van een warmte 

wisselaar is dat het nooit 100% efficiënt verloopt of de warmtewisselaar moet enorm groot worden. 

Om dit probleem op te lossen zouden we na de warmte wisselaar een extra warmtepomp kunnen 

toevoegen om zo het verlies van het wisselen te compenseren, de grote van de wisselaar te beperken 

en extra warmte te kunnen toevoegen als een huis dit nodig heeft. Dit zou ook betekenen dat de 

temperatuur van het warmte net misschien wel omlaag kan wat weer een hoger rendement van het 

net geeft. Een nadeel hiervan is wel dat elk huis een warmtepomp moet hebben, maar zo’n 

warmtepomp kan gemakkelijk buitenshuis geïnstalleerd worden en maakt weinig geluid (40dB). 
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Bijlage 13:  Oplossingsboom WKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een WKO (Warmte Koude Opslag) 

gebruiken als opslagbuffer 

Nadelen: 

- Grenswaarden in de retour 

temperatuur 

- Alleen lage temperaturen (8 a 

10°C koude voor in de zomer 

en maximaal 15 a 20°C in de 

winter) 

Haalbaarheid: 

- Ja, in combinatie met andere 

systemen. Zoals; 

Warmtepomp, ECO vat, 

zonnecollectoren etc. 

 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

Mono opslag systeem (max 30 tot 

50 m³/uur)  

 

Doublet systeem (twee aparte 

bron systemen, één voor koude 

opslag en ander voor warmte 

opslag) 

 

Gesloten of open systeem? 

 

Horizontaal (groot oppervlak voor 

nodig, hoeft maar 1.5m onder  de 

grond)  

 

Verticaal (minder oppervlak voor 

nodig) 

 

Uitzoeken wat de maximale retour 

temperatuur is, +/- 22°C 

 

 

Materiaal: 

- N.v.t. 

 

Maat veranderen: 

- N.v.t. 

 

Toevoegen: 

- N.v.t. 

 

Weglaten: 

- N.v.t. 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- N.v.t. 
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WKO als opslagbuffer 

Een Warmte Koude Opslag als opslag buffer voor warmte en koude, is dit haalbaar? Tijdens de 

oplossingsstudie is er naar voren gekomen dat een WKO opslag systeem veel onbekende factoren met 

zich mee brengt (RVO, 2019). Deze factoren dienen, wanneer er gekozen wordt voor een WKO, grondig 

te worden onderzocht. Hieronder wordt een opsomming gegeven met de onbekende factoren; 

Variabelen: 

• Doublet of Mono systeem? 

• Gesloten of open systeem? 

• Horizontale of verticale boringen? 

• Geschiktheid van grondlaag? (Aquifer dikte) 

• Vergunningsvoorwaarde? 

• Stroomsnelheid van de grondwaterstromingen 

• Invloed van koude/warmte gebieden? 

• Opwarming van bodem door WKO? 

• WKO onbalans berekening 

• Afstand berekening tussen de bronnen (footprint) 

• Ondergronds ruimtebeslag 

• Benuttingsgraad van het gebied 

• Hoeveel koude/warmte capaciteit één bron? 

Vaste factoren: 

• Max flow van 30 tot 50 m³ /uur 

• Max retour temperatuur van 25°C 

Conclusie 

Vanwege het feit dat een WKO systeem vele nu nog onbekende variabelen met zich mee brengt is er 

voor nu gekozen om een WKO systeem niet verder te onderzoeken. De focus ligt bij het onderzoeken 

van de haalbaarheid van een ECO vat in een warmtenet. Wanneer blijkt dat een EVO vat niet haalbaar 

is zal er gekeken worden naar WKO als opslag systeem. 
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Bijlage 14:  Oplossingsboom Ecovat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecovat 

Nadelen: 

- Gat van 35*35m 

- Veel leidingen leggen 

- Ruimte is beperkt in Zuidwolde en beperkt toegankelijk  

- De warmte bron is nog niet bekent en ook de 

energieopwekking om deze warmte te transporteren is nog 

niet aangelegd 

Haalbaarheid: 

- Grote buffer voor 100 à 150 huizen in Zuidwolde 

- Kosten beperkt, voor het ecovat ongeveer €32.000 per 

huishouden 

- Heel simpel product met weinig onderhoud 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- De warmte bron is nog niet 

bekent en ook de 

energieopwekking om deze 

warmte te transporteren is 

nog niet aangelegd 

- Het leiding leggen en het gat 

graven, moet natuurlijk 

passen in het huidige 

netwerk. We hebben nog 

geen plattegrond van de 

huidige leidingen/riool dus dit 

werken we later uit. 

- Ruimte is beperkt in Zuidwolde en 

beperkt toegankelijk. Er zijn drie locaties 

geschikt in Zuidwolde om een ecovat te 

plaatsen. Het veld achter de Nollensteeg 

zou wel lastig worden, omdat dit omringt 

is door huizen. Echter zit er aan de kant 

van het Boterdiep wz 37 een opening waar 

misschien materieel door zou kunnen.  

- Een optie zou ook kunnen zijn om 

kleinere ecovaten te plaatsen, voor 

ongeveer 30 à 40 huizen, zodat er minder 

gegraven hoeft te worden en alleen de 

huizen die zijn aangesloten op het ecovat 

last hebben van de installatiefase.  

 

Aanpassen Iets nieuws? 

Rio thermie 

Kleinschalige 

buffer 
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Ecovat 

Is een ecovat haalbaar? In ons geval zouden er een vergelijk baar ecovat geplaatst kunnen worden als 

in ‘het dorp’ in Arnhem. Dit is een ecovat van 35m doorsnee en 35m diep en heeft een en 

warmteopslag van 1300MWh. Hiermee zouden wij ongeveer honderd à honderdvijftig huishoudens 

van warmte kunnen voorzien in Zuidwolde. Dit zou ongeveer 4 miljoen euro kosten wat neerkomt op 

€32000,- per huishouden. Dit is nog zonder subsidie en hiermee zou je volledig van het gas af kunnen. 

Als deze investering over 30 jaar uitgespreid zou worden is dat ongeveer €1000/jaar. Dit is veel lager 

dan de huidige gas rekening van ongeveer €2000/jaar in Zuidwolde. (Ecovat, 2019) (Helden, 2018) 

 

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan een ecovat. Het grootste nadeel is dat er een plek moet zijn in 

Zuidwolde waar er een groot gat gegraven kan worden. Een ander nadeel is dat een ecovat aangesloten 

moet worden op een warmte net en dat de huizen in Zuidwolde vrij ver uit elkaar liggen, dus zijn er 

veel pijpleidingen nodig. Ook moet de warmte in het ecovat op een duurzame manier worden 

opgewekt doormiddel van zonnecollectoren, pv panels of een andere manier van warmte en deze is 

nog niet beschikbaar in Zuidwolde. 

 

De manieren om aan warm water/ energie te komen zijn oplosbaar en deze zullen dus later uitgewerkt 

worden. 

 

Waar nu over nagedacht moet worden is of er een geschikte plek is in Zuidwolde waar er plek is voor 

een ecovat. In samenwerking met Jan Christiaansen is gekeken naar geschikte plekken voor een ecovat 

in Zuidwolde. Een goede plek hiervoor zou zijn achter de school aan de Schoolstraat. In het groene hart 

van een huizenblok aan de Nollensteeg of op het driehoekige gras aan de Pastorielaan. Omdat er op 

dit moment nog geen gegevens zijn over het ondergrondse netwerk wordt dit probleem tijdelijk 

gepasseerd.  

 

Het enige echte probleem wat nog resteert, is dat het veld achter de Nollensteeg erg lastig te bereiken 

is. Dit probleem zou op te lossen zijn doormiddel van een enorme kraan die over de huizen heen kan 

tillen of door iemand tuin te gaan. Op Google Maps is te zien dat aan het Boterdiep wz 37 een redelijke 

opening is richting het groene veld. Dit zou dus gebruikt kunnen worden. Ook zou de maat van het 

ecovat aangepast kunnen worden, zodat het allen de huizen eromheen van energie hoeft te voorzien. 

Dit zijn ongeveer 35 à 40 huizen dus dan zou er een veel minder groot ecovat geplaatst kunnen worden.  
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Bijlage 15:  Oplossingsboom HoCoSto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoCoSto 

Nadelen: 

- Nieuwe techniek 

- Het bedrijf zit nog in de start up periode 

- Er zijn pas vier toepassingen van het systeem in Nederland 

 

 

Haalbaarheid: 

- Ja. Een hocosto zou haalbaar zijn binnen Noord en Zuidwolde.  

 

Later uitwerken 
Nu over nadenken 

- Verbruik 

- Plaatsing 

-Opwekking per 

oppervlakte (inhoud) 

 

 

- Grootte  

- Plaating 

- Gebruik 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Warmtekorf 

- Ecovat 

- Buffervat 

 

 

 



6 juni 2018   

PROJECTGROEP ZETA    |  INSTITUUT VOOR ENGINEERING | HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 72 

 

HoCoSto 

HoCoSto is een nieuwe techniek die gebruikt maakt van een geïsoleerde ruimte onder de grond waar 

leidingen doorheen lopen. Door het gebruik van buizen door de ruimte die gevuld is met water is deze 

gemakkelijk op te warmen en is het geen dure investering vergeleken met sommige andere installaties. 

Bij een toepassing van het HoCoSto systeem wist het systeem op een jaarbasis 15.000 m³ gas te 

besparen. De toegepaste installatie heeft een inhoud van 500m³. De HoCoSto kan water met 

temperaturen van 75-80°C opslaan. 

 
Conclusie 

De HoCoSto is een toepassing die zeker haalbaar zou zijn binnen Noord en Zuidwolde. Voor het 

toepassen moet goed gekeken worden naar hoeveel een installatie op kan wekken en waar deze 

geplaatst kan worden. De HoCoSto gaat niet zo diep de grond in zoals een Ecovat. Een HoCoSto 

installatie is wel goedkoper dan een Ecovat en maakt het daarom een goed alternatief omdat er in 

Noord- en Zuidwolde ruimte genoeg is. De HoCoSto kan ook bij een hoge temperatuur warmtenet 

gebruikt worden.  
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Bijlage 16:  Oplossingsboom Kleinschalige buffers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinschalige buffers 

Nadelen: 

- Bij gebruik van een hoge temperatuur warmtebuffer met enkel 

zonnecollectoren is een groot buffer nodig. 

- Door zonnecollectoren te combineren met een warmtepomp zal 

het systeem beter werken maar zullen de aanschafkosten erg 

hoog zijn 

- Met water als PCM (Phase Changing Material) zijn de 

stroomkosten erg hoog i.v.m. een 2-traps compressor welke nodig 

is om de temperatuur van 0°C te verhogen tot een bruikbare 

temperatuur. Deze warmtepomp heeft een COP van + - 2.7 

waardoor de stroomkosten ongeveer gelijk zullen zijn aan gas. 

Haalbaarheid: 

- Ja, het is mogelijk maar het is erg afhankelijk van de 

warmtevraag, beschikbare ruimte en hoeveel geld de bewoners 

er voor over hebben. 

Later uitwerken Nu over nadenken 

- Wanneer we gaan kijken naar 

lokale buffers moeten we eerst 

gaan kijken hoeveel ruimte de 

bewoners beschikbaar hebben. En 

hoeveel geld ze over hebben voor 

de ombouw. 

 

 

 

 

 

- Grotere buffervaten hebben in 

verhouding minder verliezen dus 

misschien is het goedkoper om 

een grotere warmtepomp aan te 

schaffen en aan te sluiten op een 

groter buffer voor bijvoorbeeld 3 

huizen. 

- Op zoek naar een andere PCM 

met een hoger stoltemperatuur. 

Hierdoor zal er een lager 

temperatuur verschil nodig zijn 

in de warmtepomp en zal er een 

lager vermogen nodig zijn. 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Ander type PCM 
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Kleinschalige buffers 

Bij gebruik van een hoge temperatuur warmtebuffer met enkel zonnecollectoren is een groot buffer 

nodig. Het hangt hierbij dus puur af van de beschikbare ruimte. Het hoeft dus niet altijd een probleem 

te zijn. Per situatie moet er dus gekeken worden naar de beschikbare ruimte en de warmtevraag om 

te bepalen als het mogelijk is. 

Door zonnecollectoren te combineren met een warmtepomp zal het systeem beter werken maar 

zullen de aanschafkosten een stuk hoger zijn. Om dit probleem te verhelpen is het misschien een idee 

om uit te zoeken om dit systeem te combineren is met meerdere huis (bijvoorbeeld 3 huizen). Des te 

groter het buffer, des te minder verliezen het in verhouding heeft. Het is daarom misschien een goed 

idee om meerdere huizen te voorzien van één buffer met één grotere warmtepomp. 

Een andere mogelijkheid is om lokaal te werken met een buffer in de vorm van een zak gevuld met 

water/ijs. Hierbij haal je met een warmtepomp warmte uit het buffer waardoor het water zal 

bevriezen. Om vervolgens te voorkomen dat het water zal bevriezen worden ook zonnecollectoren 

aangesloten op het buffer. Het nadeel van water als PCM is dat de energiekosten van de warmtepomp 

erg hoog zijn i.v.m. een 2-traps compressor. Deze compressor is nodig om de temperatuur van 0°C te 

verhogen tot een bruikbare temperatuur in huis. Deze warmtepomp heeft een COP van +- 2.7 

waardoor de stroomkosten ongeveer gelijk zullen zijn aan de kosten van gas. Hierdoor is het voor de 

meeste mensen niet aantrekkelijk want de investeringskosten zijn erg hoog, en de terugverdientijd is 

erg lang. Misschien dat het mogelijk is om dat systeem toe te passen met een ander PCM met een 

hoger stoltemperatuur. Hierdoor zal er een lager temperatuur verschil nodig zijn in de warmtepomp 

en zal er een lager vermogen nodig zijn. Het bijkomend probleem is dan wel weer dat de 

zonnecollectoren warmte van een hogere temperatuur moeten leveren om de PCM weer vloeibaar te 

maken. 
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Bijlage 17:  Oplossingsboom Waterstof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterstof 

Nadelen: 

- Wanneer waterstof wordt gebruikt als tijdelijke energiebuffer zullen de 

verliezen erg hoog zijn. het rendement van elektrolyse is laag. Wanneer 

stroom wordt omgezet naar waterstof en dit vervolgens weer wordt 

teruggebracht naar elektriciteit is er een totaal rendement van 40-50%. 

- Bij de opslag van waterstof moet rekening gehouden worden met hoge 

drukken. 

- Wettelijk mag er maar 0,5 procent waterstof worden bijgemengd in de 

aardgasleidingen. Hierdoor is het nog niet mogelijk om het aardgasnet te 

gebruiken voor waterstof. 

- Bij overstap op 100% waterstof door het aardgasnet is het mogelijk dat 

het waterstof door oude gietijzeren leidingen ontsnapt. 

Haalbaarheid: 

- Nee, qua wetgeving en technologie is het nog niet mogelijk om het 

gasnetwerk te gebruiken voor waterstof om de huizen ermee te voorzien. 

En ook als buffer is het met een rendement van +-50% niet efficiënt. Het is 

veel efficiënter om het elektriciteit te gebruiken in een warmtepomp om 

vervolgens een warmtebuffer op te laden 

Later uitwerken 
Nu over nadenken 

- De warmte die vrijkomt bij 

elektrolyse kan worden gebruikt 

om huizen te verwarmen (of in 

ons geval misschien het Ecovat) 

om vervolgens het rendement van 

het geheel te verhogen tot boven 

de 60% 

- wanneer er wordt nagedacht om 

waterstof op te slaan moet er van 

te voren al worden vastgesteld 

met welke drukken het waterstof 

opgeslagen wordt. Afhankelijk 

van deze druk dient er namelijk 

een type druktank gekozen te 

worden. 

- Eerst wet- en regelgeving 

aanpassen over: ‘maximaal 0.5% 

Waterstof bijmengen in huidige 

gasnet’ 

- Bij overschakeling naar waterstof 

dienen alle gietijzeren leidingen in 

huizen vervangen te worden. Dit zal 

geen groot probleem zijn want deze 

leidingen worden al bijna niet meer 

gebruikt (enkel in hele oude 

woningen) 

Aanpassen Iets nieuws? 

- N.v.t. 
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Waterstof 

Wanneer waterstof wordt gebruikt als tijdelijke energiebuffer zullen de verliezen erg hoog zijn. het 

rendement van elektrolyse is laag. Wanneer stroom wordt omgezet naar waterstof en dit vervolgens 

weer wordt teruggebracht naar elektriciteit is er een totaal rendement van 40-50%. De warmte die 

vrijkomt bij elektrolyse kan wel weer worden gebruikt om huizen te verwarmen (of in ons geval 

misschien het Ecovat) om vervolgens het rendement van het geheel te verhogen tot boven de 60%. 

Wanneer je waterstof op wilt slaan moet er van te voren al worden vastgesteld met welke drukken het 

waterstof opgeslagen wordt. Afhankelijk van deze druk dient er namelijk een type druktank gekozen 

te worden. 

Wettelijk mag er maar 0,5% waterstof worden bijgemengd in de aardgasleidingen. Hierdoor is het nog 

niet mogelijk om het aardgasnet te gebruiken voor waterstof. Wanneer men het bestaande 

gasleidingnet wil gaan gebruiken voor waterstof dient eerst de regelgeving aangepast te worden dat 

er niet meer maximaal 0.5% Waterstof mag worden bijgemengd in de aardgasleidingen. 

Bij overstap op 100% waterstof door het aardgasnet is het zal het waterstof door oude gietijzeren 

leidingen ontsnappen. Bij overschakeling naar waterstof dienen alle gietijzeren leidingen in huizen 

vervangen te worden. Dit zal geen groot probleem zijn want deze leidingen worden al bijna niet meer 

gebruikt (enkel in hele oude woningen). 
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Bijlage 18:  Oplossingsboom Aardwarmtekorf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aardwarmtekorf 

Nadelen: 

- Veel verschillende soorterten aardwarmtekorf 

- Niet geschikt bij een hoge temperatuur (maximaal 45°C) 

 

 

Haalbaarheid: 

- Nee, niet haalbaar binnen Noord en Zuidwolde vanwege de 

keuze voor een hoge temperatuur warmtenet 

 

Later uitwerken 
Nu over nadenken 

- N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- N.v.t. 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

- Ecovat 

- Hocosto 

- Hoge temperatuur 

warmtenet 

- Lage temperatuur 

warmtenet 
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Aardwarmtekorf 

Een aardwarmtekorf is een kleinschalige warmtebuffer die in een tuin geplaatst kan worden. In deze 

korf wordt warmte opgeslagen die doormiddel van warmtepompen later gebruikt kan worden voor 

het verwarmen van een of meerdere huizen. Een aardwarmtekorf is een relatief goedkope optie voor 

vet verwarmen van een huis of meerdere huizen met een lage temperatuur. Een aardwarmtekorf is 

niet geschikt voor het bufferen op hoge temperatuur. 

Conclusie 

Een aardwarmtekorf is niet een goed idee binnen Noord- en Zuidwolde. Dit omdat het gekozen 

warmtenet een hoge temperatuur net wordt. Een aardwarmtekorf past niet binnen dit plaatje omdat 

de maximale temperatuur 45°C is en dit is al met een warmtepomp. De toepassing van de 

aardwarmtekorf kan  dus niet meegenomen in het gehele ontwerp. Een aardwarmtekorf kan een 

aanbeveling zijn aan sommige bewoners die zelf nog een extra ruimte of gebouw willen verwarmen 

met een lage temperatuur. Voor dit soort oplossingen zou een individuele aardwarmtekorf mogelijk 

een aanbeveling zijn. 
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Bijlage 19:  Oplossingsboom Phase Changing Material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCM (Phase Changing Material) 

gebruiken als opslagbuffer 

(Warmte accumulerende materialen) 

Nadelen: 

- Is niet te gebruiken als buffer 

- Weinig informatie over grootschalige 

buffering 

- Alleen te vinden voor lokale warmte 

opneembare panelen in gebouwen voor 

in vloer- of plafonddelen 

Haalbaarheid: 

- Nee, niet als centrale opslag buffer voor 

een warmtenet. Lastig systeem waarbij 

er nog veel onduidelijkheden zijn 

 

Later uitwerken Nu over nadenken 

Huizen kunnen panelen 

aanschaffen waar 

faseovergangsmaterialen in 

verwerkt is. Waardoor 

warmte opgenomen kan 

worden in de panelen. 

Hierdoor blijft het langer 

warm in de huizen.  

 

 

Materiaal: 

- N.v.t. 

 

Maat veranderen: 

- N.v.t. 

 

Toevoegen: 

- N.v.t. 

 

Weglaten: 

- N.v.t. 

 

Aanpassen Iets nieuws? 

PCM materiaal 

gebruiken als 

flexibele en 

overdraagbare 

opslag. Is weinig 

informatie over 

bekend. 
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PCM 

Phase Changing Material (PCM) gebruiken als opslag buffer in een warmtenet. Phase Changing 

Material zijn materialen waarvan de faseverandering (van vast naar vloeibaar en andersom) wordt 

gebruikt om warmte of koude op te nemen en af te staan. In PCM’s wordt energie tijdelijk opgeslagen 

voor gebruik op een later moment. (Vree, PCM, 2019) 

 

Werking PCM 

Met PCM is er sprake van een tijdelijke opslag van warmte of koude. Door warmteopname uit de 

omgeving smelt het materiaal – een zoutoplossing of zoutkristallen in een zak of in een paneel - en 

wordt de omgeving gekoeld. Wanneer de temperatuur zakt, stolt het materiaal weer door 

warmteafgifte aan de omgeving en wordt de omgeving verwarmd. (Phase Change Materials, 2019) 

 
Toepassingen van PCM 

In het plafond 

In kantoorgebouwen wordt PCM toegepast in het systeemplafond. Het verwarmings- en 

ventilatiesysteem kan met kleine aanpassingen gewoon gehandhaafd blijven. Meer dan 90 procent 

van de huidige kantoorgebouwen heeft een systeemplafond. Juist daarom zijn PCM’s zo geschikt voor 

renovatie. Bij de gelijktijdige overgang van een airconditioningsinstallatie naar een omkeerbare 

warmtepomp, zal de warmtepomp kleiner kunnen zijn dan zonder PCM-toepassing. 

In de vloer 

Op de markt zijn systemen met dunne cassettes PCM die in de vloer worden aangebracht, waarna deze 

als thermische accu fungeert. De grote thermische massa heeft een dempende werking op de 

binnentemperatuur waardoor minder koel- en verwarmingsvermogen nodig is. 

 

Conclusie 

Er is weinig informatie te vinden over opslag systemen waarbij PCM gebruikt wordt. Er wordt alleen 

veel informatie verschaft over vloer- of plafonddelen waar PCM materiaal in verwerkt zit. Wat een 

accumulerende functie geeft binnen gebouwen. Grootschalige toepassing van buffering door middel 

van PCM wordt nu nog niet gebruikt. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de toepassing en 

mogelijkheden. Vanwege dat er nog veel onbekend is over het gebruik van PCM als buffering is er voor 

gekozen om PCM niet verder mee te nemen als oplossing van buffering. 
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Bijlage 20: Gasverbruik Zuidwolde 
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Bijlage 21: Gasverbruik Noordwolde 
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Bijlage 22: Adressen Zuidwolde 
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Bijlage 23: Adressen Noordwolde 
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Bijlage 24: Mogelijke locaties voor een Ecovat 
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Bijlage 25: Morfologisch overzicht 
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Bijlage 26:  Mogelijke nieuwe clusters 
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Bijlage 27:  Nomogram  
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Bijlage 28: Specificatie tabel 
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Bijlage 29:  Rekenmodel 
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