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Strategieën: 
In opdracht van het rijk zijn voor elke wijk in Nederland strategieën bedacht voor het realiseren van de 
energietransitie. Onderstaand zijn de onderzochte verwarmingsinstallaties nader beschreven. Tot slot zijn 
de kosten berekend per ton CO2 reductie en per strategie, voor elke wijk in de gemeente Mook en Midde-
laar. 
 
Strategie 1 individuele warmtepomp: 
Bij deze strategie wordt uitgegaan van het isoleren 
van de woning naar ten minste label B en het in-
stalleren van een warmtepomp in elke woning en 
gebouw. Vaak dient de schil extra geïsoleerd en de 
capaciteit van de transformator in de wijk vergroot 
te worden. 
 
 
 
 
 
 
1a luchtwarmtepomp: 
Een luchtwarmtepomp heeft een buitenunit op of 
nabij de woning die de warmte uit de buitenlucht 
naar de warmtepomp toevoert. De warmtepomp 
gebruikt deze warmte voor het verwarmen van de 
radiatoren en het tapwater. Het rendement is een 
factor 3. Dat wil zeggen dat voor 3 kWh warmte, er 
1 kWh uit het stroomnet komt en 2 kWh uit de 
lucht wordt gehaald. Bij de plaatsing van de bui-
tenunit dient gelet te worden op mogelijke geluids-
overlast voor de buren. 
 
 
 
 
 
1b grondwarmtepomp: 
Een grondwarmtepomp heeft geen buitenunit 
maar een leidinglus in de grond. De constante tem-
peratuur van de grond met grondwater van 12⁰C, 
gebruikt de warmtepomp voor het verwarmen van 
de radiatoren en het tapwater. Het rendement is 
een factor 5. Dat wil zeggen dat voor 5 kWh warm-
te, er 1 kWh uit het stroomnet komt en 4 kWh uit 
de grond wordt gehaald. Daardoor gebruikt een 
grondwarmtepomp veel minder stroom dan een 
luchtwarmtepomp. 
Een voordeel van een grondwarmtepomp ten op-
zichte van een luchtwarmtepomp, is het eenvoudig 
en goedkoop kunnen koelen van de woning. 
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Strategie 2 warmtenet van 70 °C: 
Bij deze strategie worden alle woningen en gebouwen aangesloten op een in de straat aan te leggen 
warmwater leidingnet. Het water in dit warmtenet is 70°C. Dit noemen we een hoogtemperatuur leiding-
net.  
 
2a restwarmte: 
Laagtemperatuur restwarmte van bijvoorbeeld Coa-
tinc in Mook, wordt middels een grote gemeen-
schappelijke verwarmingsketel met biomassa tot 
70°C verwarmd.  
 
2b geothermie: 
Het water wordt verwarmd middels laagtemperatuur 
warmte uit een gemeenschappelijke diepe grond-
bron, eventueel aangevuld met een gemeenschappe-
lijke ketel op biomassa. 
Het is nog niet bekend of onze gemeente op 2 of 3 
km diepte beschikt over bodemlagen met warm of heet water.  
 
 
Strategie 3 warmtenet 30°C: 
In deze strategie worden alle woningen en gebouwen 
aangesloten op een nieuw aan te leggen warmtenet 
dat gevoed wordt met warm water op lage tempera-
tuur van 30°C, vanuit verschillende typen warmte-
bronnen.  
Deze temperatuur van 30°C, is te laag om direct 
warm tapwater te maken en ook voor ruimtever-
warming moet de temperatuur naar een hoger ni-
veau worden gebracht. Dat kan met een collectieve 
voorziening voor het gehele warmtenet of een indivi-
duele warmtepomp per woning of gebouw.  
 
3a warmtenet 30°C, individuele warmtepomp: 
Een restwarmtebron voed in deze variant een warmtenet tot 30°C. De individuele warmtepompen in de 
woning zal dit warme water verder opwarmen naar 
50°C ten behoeve van de ruimteverwarming en het 
maken van tapwater.  
 
3b warmtenet 70°C, collectieve warmtepomp: 
In deze variant zorgen een collectieve warmtepomp 
en een seizoensbuffer ervoor dat lagetemperatuur-
warmte uit een restwarmtebron (Coatinc) extra 
wordt verwarmd naar 70°C. 
Woningen en gebouwen krijgen deze warmte via een 
nieuw aan te leggen warmtenet binnen en kunnen dit 
warme water direct gebruiken voor ruimteverwar-
ming en het verwarmen van tapwater. 
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3d warmtenet 50°C, collectieve warmtepomp: 
In deze strategie zorgt een collectieve grondwarm-
tepomp ervoor dat lagetemperatuurwarmte van 
12°C uit een collectieve warmtewisselaar in tempe-
ratuurniveau wordt verhoogd naar 50°C. Woningen 
en gebouwen krijgen dit water via een nieuw aan te 
leggen warmtenet binnen. Een kleine boosterwarm-
tepomp in de woning, brengt het water op een ho-
gere temperatuur geschikt voor warmtapwater. Een 
collectieve warmtekoude wisselaar bestaat uit een 
groot aantal leidinglussen in de grond. Een lucht-
warmtepomp zorgt er in de zomer voor dat deze 
wordt geregenereerd.  
 
 
3e warmtenet 70°C, collectieve warmtepomp: 
In deze variant waardeert een collectieve grond-
warmtepomp de lagetemperatuurwarmte van 12°C 
uit een warmtekoudeopslag op naar 70°C. De warm-
tewisselaar bestaat uit een groot aantal leidinglus-
sen in de grond. Een nieuw aan te leggen warmte-
net, levert dit warme water bij de woningen en ge-
bouwen af. Bij een gewenste temperatuur van 70°C, 
kunnen bestaande radiatoren in gebruik blijven en 
kan direct warmtapwater worden gemaakt. In de 
zomer wordt de grondwarmtewisselaar geregene-
reerd met omgevingswarmte uit oppervlaktewater. 
Dit kan de Mookerplas of de Maas zijn. 
 
 
 
 
Strategie 4 hybride systeem: 
In deze strategie worden woningen en gebouwen 
verwarmd met een hybride systeem. Dit bestaat uit 
een luchtwarmtepomp in combinatie met een cv-
ketel op groengas. De warmtepomp levert op de 
meeste dagen voldoende warmte. Op dagen kouder 
dan 5°C neemt de gasketel het over. Een hybride 
systeem vraagt minder elektriciteit, waardoor het 
elektriciteitsnet in de meeste gevallen niet ver-
zwaard hoeft te worden. Het groene gas gaat door 
de bestaande gasleiding en wordt gemaakt door het 
verbranden van biomassa, zoals hout. In Katwijk 
staat een dergelijke biomassa stookinstallatie. 
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Strategie 5 cv-ketel: 
In deze strategie verzorgen cv-ketels op groen gas 
de ruimteverwarming en het warmtapwater. De cv-
ketel hangt als gebruikelijk in de woning. De ketel-
temperatuur is 70°C. Bij deze temperatuur kunnen 
bestaande radiatoren in gebruik blijven en kan direct 
warmtapwater worden gemaakt. 
Van belang is dat duurzaam geproduceerd gas maar 
beperkt beschikbaar is voor woningen en gebouwen. 
Het groene gas gaat door de bestaande aardgaslei-
ding en wordt gemaakt door het verbranden van 
biomassa, zoals hout. 
 
 
Kosten: 
In opdracht van het rijk zijn voor elke wijk in Nederland de kosten berekend per ton CO2 reductie. In de 
gemeente Mook en Middelaar is dit gedaan voor de wijken Molenhoek, Mook, De Bisselt, Plasmolen en 
Middelaar. In de eerste voorlopige berekeningen, zijn uitsluitend de kosten voor het rijk opgenomen. Oa 
voor het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk, het verwijderen van ongebruikte aardgasleidingen, de 
bouw van biogascentrales, collectieve warmtepompen enz. In het 2020 komt een nieuwe berekening be-
schikbaar, waarin ook de kosten voor de eigenaar van de woningen, zoals isoleren en warmtepompen wor-
den opgenomen. 
Onderstaand de kosten voor het rijk per strategie, per wijk en per ton CO2 reductie: 
Strategie Molenhoek Mook De Bisselt Plasmolen Middelaar 
1a € 318,-/t € 315,-/t € 269,-/t € 329,-/t € 297,-/t 
2a € 343,-/t € 291,-/t € 502,-/t  € 383,-/t 
2b    € 1434,-/t 
3b  € 399,-/t € 273,-/t € 339,-/t € 398,-/t 
3d € 316,-/t     
4a € 315,-/t € 319,-/t € 299,-/t € 372,-/t € 322,-/t 
5a € 331,-/t € 345,-/t € 337,-/t € 336,-/t € 360,-/t 
 
Conclusie: 
Los van de investering die de woning en gebouweigenaren moeten doen, lijkt het rijk gelet op de kosten 
die voor haar rekening komen te kiezen voor navolgende verwarmingsinstallaties: 
Molenhoek: Cv-ketel op hernieuwbaar gas uit Katwijk, icm met een individuele luchtwarmtepomp;  
Mook:  Aanleg van een 70°C warmtenet, gevoed door restwarmte van het bedrijf Coatinc; 
De Bisselt: In elke woning een individuele luchtwarmtepomp; 
Plasmolen: In elke woning een individuele luchtwarmtepomp; 
Middelaar: In elke woning een individuele luchtwarmtepomp. 
Stichting Duurzaam Mook en Middelaar laat meer oplossingen om van het aardgas af te kunnen onderzoe-
ken en vooral ook de kosten hiervan voor de woning- en gebouweigenaren bepalen. 
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