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VRAAG EN 
ANTWOORD

Vragen van buurtbewoners beantwoord.

THEMA’S:

16°C

70°C

40°C

Aquathermie-
systeem en 

alternatieven

Jacob van Lennepkanaal

Is 70 graden tapwater voldoende 
i.v.m. gezondheid?

Ja want ter voorkoming van legionella 
heb je een temperatuur van minimaal 
55 graden nodig. 

Wat zijn voor- en nadelen van 70° 
systeem?

Voordelen: radiatoren hoeven niet 
vervangen te worden en de extra iso-
latie is te overzien. Het warmte-
verlies tijdens transport is relatief 
groot.

Wat zijn voor- en nadelen van 16° 
systeem?

Het warmteverlies tijdens transport is 
klein. Isolatie van huizen bij voorkeur 
aan buitenzijde, en vervanging van ra-
diatoren. Een warmtepomp en buffer-
vat per woning.

Kan je met dit systeem ook koelen?

Dat zou kunnen maar alleen als je 
vloerverwarming toepast. Want met 
de huidige radiatoren kun je niet 
koelen. Ook betekent dit een tweede 
(koel)netwerk aanleggen in de buurt, 
dat is kostbaar.

Die (buurt)warmtepompen verbruik-
en veel elektriciteit. Dat is toch niet 
duurzaam? Het klopt dat warmte-
pompen elektriciteit nodig hebben. 
Veel van de elektrische energie in 
Nederland wordt nog niet duurzaam 
opgewekt. Wij willen dat oplossen 
door de elektra zoveel mogelijk lokaal 
op te gaan wekken. 

Maakt het systeem met (buurt)
warmtepompen niet veel lawaai? Het 
WG-terrein is juist zo lekker rustig.
Geluidsbelasting heeft onze aandacht 
en bij de keuze voor het ene of ande-
re systeem is van belang dat lawaai 
maximaal beperkt wordt. Hiervoor is 
het handig om te kijken naar buurten 
die al een dergelijk systeem hebben. 

Is er een kans dat sommige mensen, 
bijvoorbeeld aan het einde van het 
warmtenet, het onvoldoende warm 
krijgen? 

Nee, niet als het warmtenet goed ge-
dimensioneerd wordt. 

Het is wel heel veel gedoe; het kost 
veel geld en het neemt veel ruimte in 
beslag. Waarom niet gewoon ieder-
een individueel elektrische, centrale 
verwarming op groene stroom? 

Een elektrische CV is zeer inefficiënt 

en vooral geschikt voor kleine, zeer 

goed geïsoleerde appartementen 

met zonnepanelen. Het rendement 

van een (buurt)warmtepomp is veel 

hoger. Door een collectieve voorzien-

ing te maken wordt verder ook veel 

voordeel gehaald uit het de gelijktij-

digheid. Gelijktijdigheid is een factor 

waarmee de totale opwekcapaciteit 

gereduceerd kan worden omdat 

niet elke verwarming tegelijkertijd 

hoeft te verwarmen en niet iedereen 

tegelijkertijd doucht. (voorbeeld 1 

wooneenheid heeft 100% opwekca-

paciteit/wooneenheid nodig, 5 woon-

heden hebben collectief 5x 90% 

opwekcapaciteit/wooneenheid nodig, 

200 woonheden hebben collectief 

200x50% opwekcapaciteit nodig. 

Is er warmteverlies vanuit de BWP 
naar de huizen?

Het transport gaat via geisoleerde 
leidingen, maar er is altijd warmte-
verlies. Hoe lager de temperatuur hoe 
minder verlies, maar dan zul je meer 
isolatiemaatregelingen moeten tref-
fen in huis.   

Wat zijn voor- en nadelen van 40° 
systeem?

Het warmteverlies tijdens transport 
is minder groot. Isolatie van huizen 
bij voorkeur aan buitenzijde, en ver-
vanging van radiatoren. Een booster 
warmtepomp per woning  voor warm 
tapwater.
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5°C

Warmte-koude 
opslag

Komt het kanaalwater rechtstreeks 

in je huis? 

Nee, we halen alleen de warmte uit 

het kanaalwater. Daarna stroomt 

hetzelfde water iets koeler weer het 

kanaal in. Het kanaalwater, de gron-

dopslag en de woningtoevoer zijn 

allen van elkaar gescheiden.

Hoeveel invloed heeft dit op het 

leven in het kanaal? 

Oppervlaktewater is inderdaad 

‘levend’ water. Er zijn technieken om 

de flora en fauna eruit te filteren, 

voordat het door de warmtewisse-

laar gaat.

Komt er extra stroming in het 

kanaal?

De verwachting is dat er geen extra 

stroming zal ontstaan. Studenten van 

de TU Delft maken nu een 3D strom-

ingsmodel voor ons project.

Wat zijn consequenties voor het 

ecosysteem van het stadswater?

Oppervlaktewater is een 

belangrijk ecologisch systeem. Er 

wordt straks warmte uitgehaald en 

en daar komt iets kouder water voor 

terug. Er wordt zorgvuldig naar de 

invloed gekeken.

Hoeveel graden gaan we uit het 

kanaal halen?

Het gaat om een temperatuursver-

schil van 5° C. Dit neutraliseert het 

opwarmingseffect van de klimaat-

verandering.

Kunnen de woonarken in het kanaal 

ook meedoen met energie van Ketel-

huisWG?

Ja. 

Zijn er meer projecten met aquather-
mie en zijn er al werkende syste-
men?

Thermo Bello is het enige al werkende 
systeem. In Paddepoel en Terheijden 
is de bouw gestart.

Waar komt de warmte van het Jacob 
van Lennepkanaal vandaan?

Dat komt van de zon. De zon ver-
warmt de bovenste laag van het wa-
ter in de zomerperiode.

Elektriciteit van zonnepanelen moet 
opgeslagen worden, want kan niet 
meteen gebruikt worden. Hoe geb-
eurt dat?

Onze adviseurs doen daar voorstellen 
voor in fase twee.

Waarom is waterstof geen oplossing 
voor het WG-terrein?Waterstof is 
voor hoge temperatuurtoepassingen 
en wordt vooral in de industrie en het 
transport toegepast. Woningen zijn 
isolatie geschikter voor lagere tem-
peraturen. Bovendien is het water-
stofsysteem minder efficiënt. Water-
stoftechnologie is verder nog duur en 
niet volledig bewezen. 

Hoe groot zijn de buurtwarmte-
pompen?

De buurtwarmtepompen worden bij 
voorkeur centraal in een technische 
ruimte (gebouw) geplaatst. De exacte 
maatvoering moet nog worden uit-
gewerkt.

Hoe flexibel is het TEO systeem?
Het is een leidingensysteem voor 
warm water. Het voorstel is nu dat 

dat water naar 70°C of 40°C wordt 

gebracht of dat 40°C  ready gebouw-
en aan de retourleiding worden ge-
koppeld. Het netwerk kan gekoppeld 
worden aan andere netwerken in de 
toekomst en / of andere technieken 
om het water te verwarmen, zoals 
rioolwarmte of zonnecollectoren. 

Is een opslag zo diep onder de grond 

wel milieuvriendelijk?
We gaan naar deze diepte omdat 
de grondwatertemperatuur in deze 
zandlaag ongeveer gelijk is aan die 
van het water dat we opslaan. Er is 
daarom nauwelijks invloed op het 
ondergrondse milieu.

Staat het water stil in de 

grondopslag?

Nee, het stroomt zo’n 10 meter per 

jaar. 

Waarom kiezen we voor aquathermie 

in plaats van geothermie?

Voor geothermie is een te grote 

locatie nodig om een boorinstallatie te 

kunnen plaatsen die 2 tot 2,5 km diep 

boort. De kans van schuiven is groot in 

een binnenstedelijke omgeving. 
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Aanpassing 
aan woning en 

openbare 
ruimte

70°C

Is deze gemeenschappelijke bron in 

de stad eindig?

Het water in het Jacob van Lennep-

kanaal stroomt, en het duurt een 

aantal kilometer tot de zon het op-

pervlaktewater weer voldoende heeft 

opgewarmd om het voor zo’n zelfde 

systeem te gebruiken. 

Waarom wachten we niet totdat er 

meer ervaring is opgedaan? 

Er zijn inderdaad argumenten om te 

wachten. Zo kun je leren van succes-

sen en fouten die elders zijn gemaakt. 

Dat blijft echter zo. Wij willen niet 

wachten, omdat we al zo ontzettend 

achterlopen. De gevolgen van de op-

warming van de aarde zijn inmiddels 

al overal te merken. Het is volgens 

ons echt nodig dat er snel gehandeld 

wordt op basis van wat we wel weten 

en wat in de praktijk al toegepast 

wordt.

Het water is van de hele stad en niet 

alleen van onze buurt, hoe gaan we 

daarmee om?

We doen nu onderzoek naar een 

eerlijke verdeling in relatie tot andere 

duurzame bronnen voor de buurten 

die eventueel oppervlaktewater kun-

nen gebruiken.

Hoe lang ben je lid van de energie-

coöperatie voor 12 euro?

Je blijft lid voor dat bedrag totdat de 

onderzoeksfase is afgerond in juni 

2020.

Juridisch haalbaar als andere buur-

ten water niet kunnen gebruiken? 

Niet voor elke buurt is het kanaal de 

beste bron. Per gebied moet men best 

passende oplossingen zoeken wat 

betreft locatie, aantal woningen etc. 

Zo dragen we bij aan transitie op grote 

schaal.

Kun je de watertemperatuur vanaf 

de afleverset in je huis zelf regelen?

Nee, het water komt je huis binnen op 

de temperatuur van het systeem dat 

we gezamelijk kiezen: in het huidige 

ontwerp is dat 70°C. Deze temperat-

uur wordt gebruikt voor verwarmen 

van de woning. Tapwater wordt altijd 

verwarmd naar 65°C.

Kun je cascaderen binnen een pand? 

Bij ons hebben de benedenbewoners 

meer warmte nodig dan de bovenbe-

woners. 

We denken van niet. De watertem-

peratuur moet voldoende zijn voor de 

koudste woningen binnen een pand.

Wordt er rekening gehouden met 

legionella risico’s?

Tapwater voor douche, wastafels en 

keuken wordt altijd tot 65oC ver-

warmd.

Wat is de bedoeling van de model-

woningen?

(1) nauwkeurig berekenen wat isolat-

iemaatregelen kosten om de kosten-

raming en verandering in woonlasten 

zichtbaar te maken.  (2) visualiseren 

van pakketten van maatregelen voor 

de buurtbewoners en wat dat betek-

ent tijdens het realiseren en hoe het 

eindresultaat eruitziet.

Hoe gaan we om met de verschillen 

in energieprestatie/isolatie tussen 

de gebouwen? 

Ten eerste gaan we na hoe we de 

energieprestatie van de gebouw-

en kunnen verbeteren. Ten tweede 

denken we over een warmtenet met 

verschillende aanvoertemperaturen. 

De oude gebouwen krijgen dan een 

aanvoertemperatuur van 70 graden 

en de nieuwe gebouwen komen op 

de retourleidingen van 40 graden. Dat 

is voldoende om de gebouwen com-

fortabel te verwarmen.

Mijn huis (bouwjaar 1896) heeft 

een betonnen keukenvloer op 

houten balken. Deze vloer wiebelt. 

Kan dat kwaad, als straks in de 

grond geroerd gaat worden voor 

de aanleg van een warmtenet? 

Er wordt per woning nauwkeurig 

onderzocht of er maatregelen 

genomen moeten worden om voor 

een veilige transitie en comforta-

bele warmtevoorziening te zorgen.

Wat moeten we aan isolatie doen in 

huis?

Er komen verschillende pakketten 

van maatregelen voor de diverse 

bouwjaren van woningen. Voor een 

aantal modelwoningen per bouwpe-

riode gaat een architectenbureau die 

pakketten voorstellen.

Op het WG-terrein lopen oude 

tunnels vanaf het oude ketelhuis 

naar de gebouwen. Kunnen we die 

gebruiken?Gedeeltelijk zijn die er 

nog, maar grote delen zijn beschad-

igd of ingestort. Sowieso zitten ze vol 

asbest en ligt het niet voor de hand ze 

te hergebruiken.

Het is toch nog helemaal niet zeker 

dat de mens bijdraagt aan de klimaat-

verandering?

Wij denken simpel: de mens stoot veel 

broeikasgassen uit; de ozonlaag wordt 

dunner door die broeikasgassen. Dat is 

een natuurlijk proces is en in de laatste 

eeuw hebben menselijke activiteiten 

verreweg de grootste invloed. Als we 

niks doen dan krijgen we nog meer te 

maken met gigantische droogte, re-

genbuien, overstromingen en stijging 

van de zeespiegel. Hoe leg je dat dan 

je (klein)kinderen uit?

Kun je de temperatuur in je won-

ing zelf regelen cq. de verwarming 

uitzetten?

Ja, dat werkt precies zoals met je 

huidige CV.

Welke aanpassingen zijn er nodig in 

mijn huis bij 70graden ready?

In huis wordt een afleverset geplaatst 

van 50x50x20cm.  Een apparaat met 

twee buizen voor toe- en afvoer van 

water. De gas-ketel en rookgasafvoer 

verdwijnen. Woningen worden ook 

extra geisoleerd.
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Wat zijn de totale investerings 

kosten per woning?

Dat varieert in onze grove en zeer 

ruime berekeningen van €1.000 tot 

€31.000 per woning. We hebben nog 

geen rekening gehouden met extra 

subsidies. We gaan specifieke berek-

eningen maken.

Wordt het niet heel duur, zo’n eigen 

systeem?

Eerlijk gezegd, weten we dat nog niet 

precies; wel globaal. Het zal inderdaad 

een flinke investering zijn. Nu zijn er 

echter ook tal van subsidies mogelijk. 

Of het betaalbaar wordt, wordt in de 

komende maanden bekeken.

Hoe gaat de bouw gefinancierd 

worden?

De financiering hangt nauw samen 

met de wijze waarop de organisatie 

eruit gaat zien en is onderwerp van 

fase twee.

Wat gaan we besparen per 

huishouden?

We hebben op basis van alle ge-

gevens per woning en per gebouw 

alvast een inschatting gemaakt. 

Hoe gaat de fasering eruitzien? 

Wanneer worden welke gebouwen 

aangesloten?

Daar gaan we voorstellen voor doen 

aan het eind van fase twee in april 

2020.

De grote industrieën stoten meer uit 

dan wij op het WG-terrein. Waarom 

dan toch hier iets doen?

Omdat wij vinden dat iedereen op zijn 

eigen terrein een steentje bij moet 

dragen aan het verminderen van de 

CO2-uitstoot. Het is fijn dat anderen 

de grote industrieën ‘bewerken’, in de 

gaten houden, en soms dwingen door 

wetgeving. Wij hebben geen vinger in 

de pap aldaar, maar wel hier. 

Moeten we Europees aanbesteden?

Nee

Waarom hebben we haast?

We gaan niet over één nacht ijs, maar 

willen wel slagvaardig blijven.

Waarom wachten we niet totdat 

Stadgenoot iets doet? 

Stadgenoot is nauw betrokken bij 

onze plannen en heeft gezegd actief 

mee te doen als minstens 70% van 

de huurders mee wil doen met ener-

giecoöperatie KetelhuisWG.

Wij willen niet wachten, omdat er nu 

gewerkt moet worden aan het terug-

dringen van de CO2.

Is bekend hoeveel van de woningen 

op het WG-terrein van Stadgenoot 

zijn?

Het bezit van Stadgenoot is circa 

60%

Wat wordt de rol van Stadgenoot?

Daarover zijn we met Stadgenoot in 

gesprek. Stadgenoot heeft in ieder 

geval een isolatieopdracht voor zijn 

gebouwen en kan eventueel ook een 

rol spelen bij het realiseren van 

zonnedaken.

Komt het Huis van de Toekomst er 

nog? 

Dat is wel de bedoeling. We zijn nog 

druk in overleg met de gemeente, 

het Stadsdeel en andere duurzaam-

heidsinitiatieven om daar geld voor 

krijgen.

Zou Waternet een partner kunnen 

zijn? We hebben gesprekken met 

Waternet. Waternet moet sowieso 

vergunning verlenen voor gebruik 

oppervlaktewater. Zij zouden ook met 

Firan technische partners kunnen zijn, 

maar er zijn meerdere gegadigden 

en een voorstel doen we in een later 

stadium.


