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Inhoud
Warmtenet en Warmtestation voor Groenoord

Warmtenet

• Netopbouw warmtenet

• Ontwerp Groenoord

• Aanleg warmtenet

o Primair en secundair

o Grondgebonden woning

o Hoogbouw/appartementencomplex

Warmtestation 

• Waarom is een warmtestation nodig?

• Wat is de beoogde locatie?

• Hoe ziet het Warmtestation voor Groenoord er uit?

• Welke milieukundige aspecten zijn van belang?

• Beoogde planning warmtestation en warmtenet

Vragen 



Kennismaking warmtenetten
Nieuwe Energie voor Groenoord

Thale Hadderingh



Netopbouw warmtenet



Ontwerp warmtenet 
Groenoord

• Leveringszekerheid door redundantie in het 
warmtenet

o Primaire ringstructuur

• Overlast aanleg beperken door project op te
knippen in fasen.

• Samenwerking met gemeente in planning en 
uitvoering

o Renovatie riolering

o Herinrichting openbare ruimte



Aanleg Groenoord

Kentallen warmtenet

• Ca 5.800 adressen

• Ruim 13 km aan leidingwerk (DN300-DN50)

• Meer dan 25.000 m3 grondverzet

• Sleufprofiel en Arbowet verplichten tot gebruik van 

sleufwanden

• Buislengte 18 m

• Normale productie per ploeg= gemiddeld 50 m per week 

(veelvoud van 18 m)

o Activiteiten en hoeveelheid werk benodigd voor dat deel

o Omgevingsfactoren zoals verkeer, bereikbaarheid, toegang 
hulpdiensten

• Optimale doorlooptijd project: 4,5 jaar



Aanleg warmtenet

Primair: het hoofdnet Secundair: van 'straat' naar woning of pand



Grondgebonden

Huisaansluitingen

Noodzakelijke voorbereiding in de woning:

• Elektrisch koken (krachtstroom in meterkast)
• Warmte-afleverset (per type gebouw wordt i.o.m. eigenaar 

gezocht naar beste locatie)
• Warmte-afleverset (bestaat oa uit een verdeelstation en een 

warmte-unit)
• Eventueel radiatoren + inpandig leidingwerk met juiste 

capaciteit
• Isoleren is altijd goed, maar zonder is de woning ook gereed 

voor 85°

Om gebruik te kunnen maken 
van bestaande leidingen worden 
proeven gestart om de warmte-
afleverset op de locatie van de 
cv-ketel te plaatsen (vaak op 
zolder).

Voorbeeld (geïntegreerde)
warmte-afleverset



Appartementencomplex

Voorbereiding woningcorporatie

• Verduurzaming complex

• Technische ruimte t.b.v. onderstation (indien nodig)

• Doorvoer naar technische ruimte

• Mantelbuizen naar tracé in openbare ruimte

Voorbereiding t.b.v. appartementen

• Elektrisch koken (krachtstroom)

• Radiatoren

• Leidingwerk naar technische ruimte

• Warmte-afleverset voor individuele aansluiting 

voorbereiden

• Eventueel boiler



Aansluitovereenkomst
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Per pand/woning vastgelegd
• Hoe de aansluiting wordt gerealiseerd
• Andere afspraken zoals overnemen of tijdelijke huur van cv-ketel



Staal i.c.m. lekdetectie

Materialen en beheer

Thermische controle Operations Control Center
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Warmtestation voor Groenoord
Warmteoverdracht vanuit LoN en leveringszekerheid

Michiel Drijgers



Waarom is een Warmtestation nodig?
Warmteoverdrachtstation voor LoN warmte + hulpwarmtestation voor piekwarmtevraag



Waarom is een Warmtestation nodig?
Altijd warmte vanuit het Warmtestation voor Groenoord door back-up hulpketels



Wat is de beoogde locatie?
Voorkeurslocatie

Tracé Leiding over Noord



Hoe ziet het Warmtestation er uit?
Groen architectonisch gebouw dat camoufleert in zijn omgeving
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Welke milieukundige aspecten zijn van belang?
Aanzienlijke besparing op aardgas; milieuonderzoeken tonen geen belemmering

• Besparing op aardgas is fors ~ 4,4 – 5 miljoen kuub (jaar 2034)

• Ambitie Eneco (Warmtepact) in 2040 volledige duurzame 

warmtenettenen dus duurzame warmtebronnen

• Omgevingsvergunning is nodig om Warmtestation te mogen 

bouwen en in bedrijf te mogen nemen

• Milieukundige studies zijn reeds uitgevoerd (Royal Haskoning DHV)

• Controle studies door gemeente en DCMR Milieudienst Rijnmond

• Indiening vergunningsaanvraag gepland medio januari 2021

• Vooruitlopend hierop betrekt en informeert Eneco de omgeving

Milieuaspect Onderzoek Uitkomst

Richtafstand ≥ 100m Ligging gevoelige functies Voldoet > 145m

Geluid Akoestische studie Voldoet; geen hinder 

Stikstof, Fijnstof Luchtkwaliteitsonderzoek Voldoet; geen overschrijdingen

Stikstofdepositie Stikstofdepositiestudie Voldoet; geen overschrijdingen

Ecologie Natuurtoets en veldverkenning Voldoet; geen beschermde soorten 

Licht Lichtbronnen Beperkt; onbemande installatie

Waterhuishouding Watertoets HHDelfland Compensatie waterberging

Archeologie Archeologisch veldonderzoek Geen mogelijke resten

Bodem en water Grond(water)onderzoek Geen belemmering

Externe veiligheid Toetsing risicobronnen Geen risicobron of risico-ontvangers 

Verkeer Verkeer en route Beperkt; operator/onderhoud

Jaar 2034
Hoogste warmtevraag

Warmtebron
Aardgas
Verbruik

[miljoen Nm3]

Aardgas
Besparing

[miljoen Nm3]

Geen warmtenet 100% aardgas ~5.3 -

Wel warmtenet
‘LoN warmte altijd beschikbaar’

95% LoN warmte
5% hulpketels op aardgas

~0,3 ~5,0

Wel warmtenet
‘3 weken in feb niet beschikbaar’

84% LoN warmte
16% hulpketels op aardgas

~0,9 ~4,4



Beoogde planning
Op hoofdlijnen

Actie Planning

Gemeenteraadsbesluit december 2020

Aanvraag omgevingsvergunning Warmtestation medio januari 2021

Uitvoeren tracéstudies warmtenet in samenwerking met gemeente 2020 en 2021

Omgevingsvergunning Warmtestation onherroepelijk november 2021

Start aanbesteding Warmtestation december 2021

Aanvraag vergunning aanleg warmtenet januari 2022

Start aanleg warmtenet mei 2022

Start bouw Warmtestation augustus 2022

In bedrijfstelling Warmtestation januari 2024

Eerste warmtelevering oktober 2024



Vragen 



Vragen 




