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Inleiding 

De gemeente Zwolle is voornemens om een warmtenet te realiseren om de wijken waarvoor warmte de 

meeste economische bron lijkt te zijn1, van warmte te voorzien. Twee van deze wijken zijn Holtenbroek 

en Aa-landen (zie Figuur 1). Voor deze twee wijken wil de gemeente de bestaande bouw en de geplande, 

en toekomstige, nieuwbouw op een duurzame warmtebron aansluiten om zo het gebruik van aardgas uit 

te faseren. De fasering van de werkzaamheden en het slim koppelen van technieken zijn hierbij van groot 

belang. 

 

 
Figuur 1 - Locaties van de wijken Holtenbroek en Aa-landen binnen de gemeente Zwolle 

De gemeente heeft Rotterdam Engineering gevraagd om advies te leveren voor de vormgeving van een 

warmtenet, ten behoeve van ruimteverwarming en tapwatervoorziening, in de wijken Holtenbroek en Aa-

landen. Tevens dienen generieke aspecten voor de vormgeving en realisatie van een warmtenet te 

worden benoemd, zodat een beeld ontstaat wat er zoal komt kijken bij de vormgeving en aanleg van een 

warmtenet en welke keuzes er gemaakt dienen te worden.  

 

Dit rapport geeft een beschrijving van de elementen/aandachtspunten die komen kijken bij de inrichting 

van een warmtenet. Hierbij wordt ingegaan op de functie van de elementen en welke 

keuzemogelijkheden er zijn. Er wordt voor de gemeente Zwolle per thema suggesties gedaan die tevens 

zijn verwerkt in het uiteindelijke advies. Naast de beschrijving van generieke aspecten zijn er voor de 

betreffende wijken Holtenbroek en Aa-landen uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan een 

conceptontwerp is vastgesteld voor het warmtenet.  

 

De kennis in dit rapport is gebaseerd op meer dan tien jaar ervaring in de warmtewereld, waarin 

Rotterdam Engineering zich heeft ontwikkeld tot specialist op het gebied van warmte van conceptuele 

fase tot en met begeleiding uitvoering. Op basis van de opgedane kennis maakt Rotterdam Engineering in 

dit rapport inzichtelijk hoe een warmtenet ingericht dient te worden en welke aandachtspunten en 

risico s een rol spelen in ontwerp en uitvoering. Daar waar gebruik is gemaakt van externe bronnen is dit 

expliciet vermeld. 

 

 
1 Gemeente Zwolle (2018). Verkenning Warmtegids Zwolle. 
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Holtenbroek & Aa-landen 

Deze paragraaf beschrijft de wijken Holtenbroek en Aa-landen op hoofdlijnen. 

 

 
Figuur 2 - Indeling van de wijken Holtenbroek en Aa-landen in buurten 

 
Wijken 

 2006 

heeft een wijkvernieuwing plaatsgevonden. Daarnaast heeft er verdichting plaatsgevonden en staat er 

een nieuwe verdichting gepland. De wijk wordt gekenmerkt door veel blokvormige bebouwing, geplaatst 

in een raster, en relatief veel openbaar groen. De bebouwing betreft met name rijwoningen en 

gestapelde bouw (portiekwoningen en flats). 

 

De wijk Aa-

1979 was de wijk gereed. De wijk wordt gekenmerkt door grondgebonden laagbouw waarbij rijwoningen 

met vier tot zes woningen de hoofdmoot vormt. In de buurt Aa-landen Zuid (zie Figuur 2) is enige 

gestapelde bouw aanwezig. 

 

Indeling wijken 

Beide wijken zijn in vier buurten opgesplitst (zie Figuur 2). 

 
Stratenpatroon 

Het stratenpatroon van Holtenbroek wordt gekenmerkt door een sterke gridstructuur. De wijk Aa-landen 

kent een meer meanderend stratenpatroon (zie Figuur 3). 
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Figuur 3 - Analyse van het stratenpatroon van Holtenbroek en Aa-landen 

De kenmerkende structuren van de wijken is ook goed te zien vanuit vogelvluchtperspectief (zie Figuur 

4). 

 

 
Figuur 4 - Impressie wijkstructuren vanuit vogelvluchtperspectief 

 
Wijken in cijfers 

Tabel 1 geeft een overzicht van de wijken Holtenbroek en Aa-landen in cijfers. Wat opvalt is dat beide 

wijken qua oppervlakte en dichtheid overeenkomen. Qua gasverbruik valt op dat de wijk Holtenbroek I 

een relatief laag (factor 0,5 ten opzichte van de overige wijken) verbruik heeft in combinatie met een 

hoge dichtheid. Deze buurt is recentelijk verdicht door middel van sloop en nieuwbouw en een deel van 

de woningen is aangesloten op een warmtenet van Cogas.  

 

Het percentage huurwoningen bedraagt voor Holtenbroek en Aa-landen respectievelijk 66% en 52% 

waarvan respectievelijk 54% en 38% in corporatiebezit. 
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Tabel 1 - De buurten van de wijken Holtenbroek en Aa-landen in cijfers (bron: opendata.cbs.nl, geraadpleegd op 13 juni 2019) 

 Holtenbroek Aa-landen 

 1 2 3 4 Tot Noord Mid Zuid Oost Tot 

Totaal oppervlakte km2 0,33 0,86 0,47 0,70 2,37 0,95 0,83 0,54 0,62 2,94 

Totaal bebouwd km2 0,23 0,24 0,30 0,54 1,30 0,6 0,53 0,33 0,47 1,92 

Totaal bebouwd %/tot opp 70 28 63 77 55 63 64 61 76 65 

Aantal woningen 890 1.333 1.078 1.620 4.921 1.593 2.042 1.046 1.432 6.113 

Koopwoningen % 53 34 39 22 34 68 29 29 65 48 

Huurwoningen (corp.) % 38 52 39 64 54 24 48 52 30 38 

Huurwoningen (overig) % 8 14 8 14 12 8 23 19 5 14 

Gem. dichtheid won/km2 6.835 3.708 5.077 4.542 4.668 4.399 4.399 4.085 5.899 4.793 

Gem. gasverbruik m3 won/j 5102 1100 1310 1030 1.016 1410 1130 1180 1320 1.256 

Stadsverwarming % won/tot 37,2 - - - - - 6,2 - - - 

 

 

Leeswijzer 

Dit rapport is opgedeeld in drie hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1 beschrijft de mogelijkheden en aandachtspunten die komen kijken bij de inrichting 

van een warmtenet. Tevens worden er voor de gemeente Zwolle suggesties gedaan per 

behandeld thema die uiteindelijk ook zijn verwerkt in het advies. 

 Hoofdstuk 2 Beschrijft de uitgangspunten voor de conceptuele vormgeving en dimensionering 

van het warmtenet in Aa-landen en Holtenbroek. 

 Hoofdstuk 3 betreft een advies over te nemen beslissingen voor het vormgeven van het 

warmtenet van de gemeente Zwolle. Tevens worden de aandachtspunten benoemd die nader 

onderzocht dienen te worden. 

 

Er zijn bij dit rapport enkele bijlages opgenomen met meer informatie over wat er komt kijken bij de 

uitrol van een warmtenet: 

 Bijlage 1 beschrijft op hoofdlijnen de sterktetechnische aspecten die bij de engineering van een 

warmtenet een rol spelen. 

 Bijlage 2 geeft een beschrijving van de aandachtspunten in het hydraulisch ontwerp. 

 Bijlage 3 geeft een beschrijving van de stakeholders die met betrekking tot vergunningen een 

belangrijke rol spelen in het uitrollen van een warmtenet. De stakeholders zijn specifiek voor de 

gemeente Zwolle geïnventariseerd. 

 Bijlage 4 geeft een beeld van de impact die de uitrol van een warmtenet heeft. 

 

  

 

 
2 331 woningen zijn aangesloten op een warmtenet dat wordt gevoed door een houtgestookte installate van Cogas. 
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1. Inrichting warmtenet 

Dit hoofdstuk beschrijft de elementen die noodzakelijk zijn voor de inrichting van een warmtenet. In 

figuur 5 hieronder is de opzet schematisch weergegeven met daaronder een korte beschrijving.  

 

 
Figuur 5  Schematische weergave warmtenet 

Een warmtenet verbindt de warmtebron(nen) met de eindverbruikers. Bij het transporteren van de 

warmte wordt onderscheid gemaakt tussen transport- en distributieleidingen (zie §1.1). De 

transportleidingen dragen zorg voor het transport van de warmte over langere afstand van bron naar 

verschillende clusters van afnemers. Dit gebeurt doorgaans bij een relatief hoge temperatuur en druk. 

Te

zogenaamde hydraulische scheiding in de vorm van een Warmteoverdrachtstation (WOS). Het 

distributienet distribueert vervolgens de warmte naar de eindgebruikers. Deze distributie is lokaal en 

vindt derhalve plaats over kleinere afstanden. Dit gebeurt bij een relatief lage temperatuur en druk.  

 

In warmtenetten wordt doorgaans een hydraulische scheiding aangemaakt die het mogelijk maakt om 

verschillende temperatuur- en drukregimes te hanteren (zie §1.2). In relatie hiermee worden directe en 

indirecte warmtenetten behandeld (zie §1.3). Bij het bepalen van de globale structuur (§1.4) is het aan 

te raden om goed na te denken over de sectionering van het net (zie §1.7) en wanneer meerdere bronnen 

worden toegepast is er een aantal specifieke aandachtspunten (zie §1.5). Paragraaf 0 besteedt aandacht 

aan de dimensioneringsprincipes van het net en §1.9 aan de verschillende manieren waarop gebouwen 

worden aangesloten. Tot slot (§1.10) worden de verschillende materialen voor warmteleidingen 

behandeld. 

 

Zwolle wil een robuust, flexibel toekomstbestendig warmtenet om de warmtetransitie te realiseren. 
Om dit te bereiken zal de gemeente gefaseerd van het aardgas af gaan en voor duurzame 
warmtebronnen vervangen. Duurzame bronnen hebben doorgaans lage(re) temperaturen dan 
bijvoorbeeld industriële restwarmte of warmte van afvalverbrandingscentrales. Dit rapport is 
toegespitst op de situatie in Zwolle en gaat uit van een relatief lage temperatuur voor het 
warmtetransportnet (90°C).  
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1.1. Opzet warmtenet 

Bij de opzet van een warmtenet dient er een connectie te worden gemaakt tussen bron en afnemers. 

Deze afnemers kunnen veelal worden ingedeeld clusters, zoals wijken of delen van wijken. Er dient te 

worden beschouwd hoe deze clusters middels een transporttracé met de bron verbonden dienen te 

worden (zie figuur 6 hieronder). 

getekend. In de praktijk zouden er ook meerdere bronnen kunnen zijn.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens dienen de clusters te worden verbonden met het transportnet en dienen er locaties te worden 

figuur 7). 
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Figuur 6 - Verbinden clusters met bron middels transporttracé 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 Cluster  

Figuur 7 - Aansluiten clusters op transportnet 
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Vanuit de WOS kan iedere aansluiting in een cluster worden aangesloten middels een distributienet (zie 

figuur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realisatie van een warmtenet zal vrijwel altijd gefaseerd verlopen. De aansluiting van clusters hangt 

samen met ontwikkelingen in het desbetreffende cluster: reconstructie-, nieuwbouwplannen en 

renovatieplannen van de bestaande bouw. De fasering zal voor de uitrol van het transportnet zelden 

logisch verlopen. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld twee clusters achter in het transportnet als eerst op 

warmte over kunnen gaan. Voor een dergelijke situatie wordt dan vaak niet direct het gehele 

transportnet aangelegd, maar slechts een deel dat op warmte wordt gezet door middel van een tijdelijke 

voorziening. Een dergelijke tijdelijke voorziening wordt ook wel een tijdelijke warmtecentrale (TWC) 

genoemd: in de huidige praktijk vaak een gasgestookte ketel. De TWC wordt meestal op of nabij de 

locatie van de geplande WOS geplaatst (zie figuur 9). 
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 Cluster Distributienet 

 WOS  

Figuur 8 - Aansluiten afnemers middels distributienet 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 Cluster Distributienet 

 WOS 

 TWC  

Figuur 9 - Fasering realisatie 
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Voor de situatie in Zwolle geldt dat gehele wijken tegelijkertijd van aardgas halen en op warmte 
overzetten onrealistisch is. Door het slim clusteren en het toepassen van tijdelijke (gasgestookte) 
warmtecentrales kan de bestaande bebouwing gefaseerd op warmte over worden gezet. Ook bij te 
ontwikkelen nieuwbouw kan tijdelijk met een lokale warmtevoorziening worden gewerkt totdat de 
duurzame bron(nen) en het warmtetransportnet beschikbaar zijn.  

 

1.2. Primair versus secundair 

Deze paragraaf behandelt het onderscheid tussen primaire en secundaire netten, ofwel transport- en 

distributienetten. 

 

1.2.1. Primair warmtenet 

Het in §1.1 beschreven transportnet wordt ook wel het primaire net genoemd. Dit betreft een net met 

een relatief hoog temperatuur- en drukregime. De specificaties dit net zijn voor Zwolle als volgt: 

- Bedrijfstemperatuur:  

- Aanvoertemperatuur: 90 °C (gebaseerd op geothermiebron3) 

- Retourtemperatuur: 40 °C 

- Ontwerpdruk:   PN16  PN25 

 

Vanwege de hoge temperaturen en de gewenste levensduur wordt voor dit type warmtenet meestal het 

verbonden pijpsysteem (VPS), ook wel Staal-PUR-PE systeem toegepast (zie §1.10).  

 

1.2.2. Secundair warmtenetten 

Het in §1.1 beschreven distributienet wordt ook wel het secundaire net genoemd. Dit betreft 

warmtenetten met relatief laag temperaturen- en drukregimes. In tegenstelling tot het primair net, waar 

er doorgaans maar één van is, kunnen er diverse secundaire netten bestaan binnen één warmtesysteem. 

Deze secundaire netten kunnen zo afgestemd worden op de warmtevraag van de afnemers. In Zwolle 

worden de volgende secundaire netten onderscheiden (warmteproducten): 

 

Bestaande bebouwing 

- Bedrijfstemperatuur:  

- Aanvoertemperatuur: 70 °C 

- Retourtemperatuur: 40 °C 

- Tapwater:   Afleverset 

- Ontwerpdruk:   PN6 - PN10 

 

Bestaande bebouwing zeer goed geïsoleerd 

- Bedrijfstemperatuur:  

- Aanvoertemperatuur: 55 °C (aanpasbaar op stooklijn) 

- Retourtemperatuur: 25 °C 

- Tapwater:   Afleverset & opwaardering via warmtepomp/boiler 

- Ontwerpdruk:   PN6 - PN10 

 

Nieuwbouw 

 

 
3 Indien voor een andere bron wordt gekozen kan het gewenste temperatuurregime anders zijn. 
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- Bedrijfstemperatuur:  

- Aanvoertemperatuur: 40 °C 

- Retourtemperatuur: 25 °C 

- Tapwater:   Afleverset & opwaardering via warmtepomp/boiler  

- Ontwerpdruk:   PN6 - PN10 

 

Bronnet 

- Bedrijfstemperatuur:  

- Aanvoertemperatuur: 25 °C 

- Retourtemperatuur: 15 °C 

- Ontwerpdruk:   PN6 - PN10 

 

Een gerealiseerd warmtenet is ontworpen op basis van een specifieke ontwerptemperatuur. Indien het 

net wordt bedreven op een temperatuur groter dan de ontwerptemperatuur, levert dit een grotere 

thermische uitzetting op dan voorzien in het ontwerp (zie bijlage 1), met grotere spanningen in het 

materiaal dan voorzien. Een warmtenet kan dan ook niet zomaar op een hogere temperatuur bedreven 

worden dan waarvoor deze is ontworpen.  

 

Een lager temperatuurregime daarentegen heeft geen sterktetechnische gevolgen. Het verlagen van de 

bedrijfstemperatuur in een net is sterktetechnisch mogelijk. Dit heeft een positief effect op het 

warmteverlies (aangezien het temperatuurverschil tussen leidingen en omgeving kleiner wordt) en biedt 

ook de mogelijkheid tot het inzetten van meer soorten duurzame warmtebronnen.  

 

Een veelvoorkomend misverstand is dat een lager temperatuurregime automatisch leidt tot het leveren 

van minder warmte. De hoeveelheid warmte die bij een bepaalde stroomsnelheid en diameter kan 

worden geleverd wordt echter bepaald door het temperatuurverschil tussen de aanvoer- en retourleiding 

(zie bijlage 2). Zo kunnen een 70-40°C en een 55-25°C net met dezelfde diameters en stroomsnelheid 

een even grote warmtevraag leveren. De tapwatervoorziening is echter wel een aandachtspunt bij het 

verlagen van het temperatuurregime. Er dient conform de NEN1006 tapwater met minimaal 55 60°C 

geleverd te worden aan het tappunt, dit in verband met legionella-ontwikkeling. 

 

Het temperatuurverschil is dus van groot belang voor de te leveren warmte en daarmee voor het 

rendement van het systeem. Het is daarom van belang dat de bronnen leveren op de afgesproken 

aanvoertemperatuur en dat de systemen van de afnemers goed zijn afgesteld en terug leveren op de 

afgesproken retourtemperatuur. 

 

Wanneer het temperatuurverschil wordt verkleind voor een reeds aangelegd net (dus leidingen met reeds 

bepaalde diameters), dient er een groter debiet door de leidingen te stromen om dezelfde hoeveelheid 

warmte te kunnen leveren. Een groter debiet (hogere snelheid) dan waar de leidingen voor zijn 

ontworpen levert een grotere (en mogelijk té grote) drukval over de leidingen op (zie bijlage 2). Als het 

systeem deze drukval niet kan opvangen met de beschikbare druk in het systeem, is het mogelijk 

noodzakelijk om de druk ergens in het tracé op te hogen middels een boosterstation (zie paragrafen 1.8.3 

en 1.8.4). 
 

Het temperatuur- en drukverschil tussen het transportnet en de distributie / secundaire netten wordt 
gerealiseerd door de netten hydraulisch te scheiden. Hiervoor dienen in het Zwolse net 
warmteoverdrachtstations te worden gerealiseerd.  
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Zwolle streeft naar een flexibel warmtenet. Om deze reden wordt aangeraden om alle secundaire 
netten te ontwerpen met een temperatuurregime van 70-40°C. De temperatuur zal in dat geval in de 
toekomst nooit hoger worden en dus geen risico vormen voor de sterktetechnische integriteit van de 
leidingen. Dit biedt wel de mogelijkheid om de temperatuur van het net in de toekomst te verlagen 
vanuit sterktetechnisch oogpunt (let wel, een lager temperatuurverschil leidt tot minder warmte 
leverend vermogen). Zodat duurzame bronnen met een lagere leveringstemperatuur toegepast kunnen 
worden. Tevens heeft de temperatuurverlaging een positief effect op de warmteverlies van het 
systeem. 

 

1.3. Direct versus indirect 

1.3.1. Direct warmtenet 

In de oudere generatie warmtenetten werd er veelal gekozen voor een zogenaamd direct warmtenet. In 

dit net stroomt het demiwater direct van de bron naar de afnemer en is er geen sprake van een 

hydraulische scheiding (zie figuur 10). Dit net kent maar één temperatuur- en drukregime.  

 

Een direct net wordt tegenwoordig vrijwel alleen nog toegepast op netten met lage temperaturen (40-

25°C) en lage drukken vanwege de doorgaans beperkte schaalgrootte van een dergelijk systeem. Vaak 

heeft een dergelijk net een lokale laagtemperatuur bron met een bijbehorend distributienet. 

 
 

 

 

 

 

 

1.3.2. Indirect warmtenet 

Het in §1.1 beschreven systeem betreft een indirect systeem, waarbij het demiwater niet direct van de 

bron(nen) naar de afnemers stroomt. Het primaire en het secundaire net zijn hydraulisch van elkaar 

gescheiden, waardoor er in beide netten een andere temperatuur- en drukregime gehanteerd kan 

worden. In dit systeem wordt de warmte van het primaire naar het secundaire net overgedragen in een 

warmteoverdrachtstation (WOS) middels warmtewisselaars (zie figuur 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Primair Secundair 

Bron 

T = 90 C 

T = 40 C 

Afnemer 

T = 70 C 

T = 40 C 

Q 

WOS 

Bron 

T = 70 C 

T = 40 C 

Afnemer 

T = 70 C 

T = 40 C 

Figuur 10  Schematische weergave direct warmtenet 

Figuur 11 - Schematische weergave indirect warmtenet 
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Vervolgens vindt er binnen het secundaire net wel directe warmteafdracht plaats naar de afnemer. Om 

het tapwater op de gewenste (wettelijk verplichte) temperatuur te krijgen bevindt zich in de afleverset 

een warmtewisselaar. Hier bevindt zich dus logischerwijs een hydraulische scheiding om de temperatuur 

op het gewenste niveau te krijgen en om te voorkomen dat het warmtenet leegloopt.  

 

1.3.3. Directe en indirect afleversets 

De afleversets kunnen als directe of indirecte set geleverd worden. In het geval van een directe set 

stroomt het demiwater van het warmtenet ook door het warmtesysteem van de woning. Bij een indirecte 

set wordt het systeem van het uitpandige warmtenet hydraulisch gescheiden van het inpandige systeem 

in de woning middels een warmtewisselaar in de afleverset. In beide afleversets zit voor de 

tapwatervoorziening een warmtewisselaar. 

 

De directe warmtesets worden in de praktijk alleen gebruikt voor nieuwbouw en renovatiebouw. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat het demiwater van het uitpandige warmtenet ook door het 

leidingwerk van de woning stroomt, waardoor de procescondities binnen en buiten gelijk zijn. Hierdoor 

moet het inpandige systeem de ontwerpdruk in het distributiesysteem (>6 bar) druk aan kunnen. 

Aangezien dit bij bestaande bouw tot lekkages kan leiden, wordt hier meestal voor indirecte afleversets 

gekozen. 

 

In het Zwolse net zal het transportnet hydraulisch worden gescheiden van de distributienetten middels 
warmteoverdrachtstations. Er is dus sprake van een indirect net.  
Voor de afleversets van de individuele gebruikers wordt aangeraden om alleen directe afleversets toe 
te passen voor nieuwbouw en renovatiebouw. Voor bestaande bouw is het drukregime van het 
distributienet mogelijk te hoog voor het inpandige leidingwerk, hetgeen lekkages op kan leveren. 
Hierdoor is het verstandig om voor bestaande bouw indirecte afleversets toe te passen. 

 
1.4. Ringnet, Sternet & Knooppuntennet 

Een warmtetransportnet kan worden uitgevoerd als Ring-, Knooppunten- of als Sternet. In de praktijk 

zullen delen van het net altijd als Sternet worden uitgevoerd. Deze paragraaf beschrijft de opties met 

oog op de hoofdstructuur van het warmtetransportnet en geeft de voor- en nadelen van de opties. 

 

1.4.1. Ringnet 
In een Ringnet kan de warmtestroom vanaf de bron, of een locatie nabij de bron, twee kanten op 
stromen (zie Figuur 12). Er wordt vanuit gegaan dat een Ringnet één bron heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 - Schematische weergave van een ringnet 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 WOS  

Warmtestroom 
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In deze structuur kan de mogelijkheid worden gecreëerd om bij een calamiteit in het transportnet 

mate van redundantie. Om de redundantie daadwerkelijk en volledig te bewerkstelligen dient de ring 

volledig in een dusdanige diameter te worden uitgevoerd dat alle warmte via één zijde van de ring kan 

worden geleverd.  

 

1.4.2. Knooppuntennet 

In een Knooppuntennet betreft meestal een ringnet met meerdere warmtebronnen (zie Figuur 13). Een 

knooppuntnet kan echter ook gecombineerd worden met een sternet, maar dan wordt niet het volledig 

potentieel van de verschillende bronnen benut. 

 

In deze structuur kan de mogelijkheid worden gecreëerd om bij een calamiteit in het transportnet 

warmte via een andere bron 

deze het wegvallen van een bron tijdelijk of geheel opvangen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat de warmte door meerdere bronnen wordt geleverd, zijn de benodigde diameters in het net over 

het algemeen kleiner. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 14. Initieel (linker figuur) wordt de warmte voor 

de afnemers uit één bron geleverd. Na het inkoppelen van een nieuwe bron (rechter figuur) kan de 

warmte van de afnemers uit twee bronnen worden geleverd. Dan wordt de warmte over twee 

leidingsecties geleverd, hetgeen kleinere diameters tot gevolg kan hebben. Wat ook in de figuur duidelijk 

wordt gemaakt is dat bij de aanleg van het net rekening gehouden dient te worden met de gewenste 

eindsituatie: in de linker figuur kent het warmtetransportnet een hiërarchische opbouw (van groot 

dichtbij de bron naar klein aan het uiteinde). Indien de rechter figuur de gewenste eindsituatie voorstelt 

dan dient de opbouw van de diameters in het net vroegtijdig te worden bepaald zodat rekening kan 

worden gehouden met de toekomstige situatie. 

 

Figuur 13 - Schematische weergave van een Knooppuntennet 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 WOS  

Warmtestroom 
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Figuur 14 - Schematische weergave effecten van voeden van twee kanten bij toepassing van meerdere bronnen 

 

1.4.3. Sternet 

Een Sternet, oo d 

diameters richting de uiteinden van het net steeds kleiner worden (zie figuur 14) omdat er steeds minder 

warmteafname is en de stroomsnelheid voldoende groot dient te blijven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Sternet heeft geen mogelijkheid tot redundantie. Een calamiteit in het net betekent dat een deel 

van het net niet van warmte kan worden voorzien (zie figuur 15), tenzij er tijdelijke voorzieningen 

worden getroffen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15 - Schematische weergave van een sternet 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 WOS  

Warmtestroom 

Legenda 

 Bron  Transportnet 

 WOS  

Calamiteit 

Warmtestroom 

X 

Tijdelijke 

voorzieningen 

noodzakelijk 

Figuur 16 - Benodigde tijdelijke voorzieningen bij een calamiteit in een Sternet 



 
 
Rotterdam Engineering Rapportnummer: RS19041-R01 Datum: 06-12-2019 
Project: Advies Warmtenet Revisie: a Pagina:  19 van 78 
 

 
 

 
1.4.4. Voor- & Nadelen 

Alle drie de netstructuren hebben financieel, organisatorisch, beheerstechnisch en qua flexibiliteit voor- 

en nadelen. Deze zijn in Tabel 2 - Tabel 4Tabel 3 op een rij gezet. In Tabel 5 is een samenvatting 

gegeven van de voor- en nadelen.  

 

Tabel 2 - Voor- en nadelen van Ringnet 

 Ringnet 

Financieel  

Aanleg Investeringskosten (capex) zijn relatief hoog door grotere lengte grote 
diameters. 

Operationeel Relatief lage bijkomende kosten door niet leveren warmte t.g.v. calamiteiten 
en aanpassingen i.v.m. redundantie van het net.4 
Zolang de ring niet gesloten is, is er sprake van een relatief inefficiënt net.  

Organisatie  

Uitrol net / fasering Door de grotere diameters over de gehele ring is de fasering complexer dan bij 
een Sternet. Bij weinig afnemers zal de stroomsnelheid op sommige locaties erg 
laag worden wat een vertraagde warmtelevering bij de opstart kan 
veroorzaken. 

Afstemmen 
vraag/aanbod 

Door het gebruik van één bron is het duidelijk wat het aanbod is. 

Beheerbaarheid  

Wijzigingen/reparaties  Relatief eenvoudig door voeding van twee kanten.2 

Flexibiliteit  

Aansluiten nieuwe bron Bron kan op nagenoeg alle locaties in ringnet worden ingetakt door beperkte 
hiërarchie van leidingdiameters in backbone 2 

Aansluiten nieuwe 
afnemers 

Beschikbaar vermogen kan nagenoeg overal in het ringnet worden afgenomen.2 

Het nadeel is dat het net is uitgelegd op een van tevoren vastgesteld te leveren 
vermogen. 

Uitbreiding van het net Afhankelijk van de locatie in het net en het ongebruikte warmtevermogen is 
uitbreiding complex in een ringnet (met één bron). 

 

Tabel 3 - Voor- en nadelen van Knooppuntennet 

 Knooppuntennet 

Financieel  

Aanleg Investeringskosten (capex) zijn relatief hoog door grotere lengte grote 
diameters. 

 

 
4 Dit voordeel is pas daadwerkelijk van kracht als de ring gesloten is. Veel warmtenetten evolueren veelal (fasering) van een 
ster- naar een ringnet. 
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Operationeel Relatief lage bijkomende kosten door niet leveren warmte t.g.v. calamiteiten 
en aanpassingen i.v.m. redundantie van het net. Tevens is er de mogelijkheid 
om warmte te leveren via verschillende bronnen. 

Organisatie  

Uitrol net / fasering Complexe situatie door meerdere bronnen die warmte leveren. De wijze van 
faseren van het werk betreft een groot aandachtspunt. 

Afstemmen 
vraag/aanbod 

Het goed afstemmen van vraag en aanbod vraagt adequate meet- en 
regelsystemen en een partij die regie voert. 

Beheerbaarheid  

Wijzigingen/reparaties  Relatief eenvoudig door voeding van twee kanten. 

Flexibiliteit  

Aansluiten nieuwe bron Zie ringnet. Bij meerdere bronnen dient goed na te gaan waar of een nieuwe 
bron op een specifieke locatie wel de warmte kwijt kan aan het net. 

Aansluiten nieuwe 
afnemers 

Zie ringnet. De vraag is wel of op de specifieke locatie in het Knooppuntennet 
voldoende warmte beschikbaar is.  

Uitbreiding van het net Door de mogelijkheid van het aansluiten van nieuwe bronnen kan het 
warmtevermogen in theorie5 te allen tijde op de warmtevraag worden 
afgestemd. 

 

Tabel 4 - Voor- en nadelen van Sternet 

 Sternet 

Financieel  

Aanleg Investeringskosten (capex) zijn relatief laag door kleinere lengte grote 
diameters. 
De fasering van de aanlegwerkzaamheden is doorgaans eenvoudiger bij 
sternetten dan bij ringnetten. 

Operationeel Relatief hoge bijkomende kosten door niet leveren warmte t.g.v. calamiteiten 
en aanpassingen i.v.m. gebrek aan redundantie van het net. 
De dimensionering van de transportleidingen hangt een-op-een samen met de 
afname. Hierdoor is de druk en flow goed afgestemd op het verbruik. 

Organisatie  

Uitrol net / fasering Relatief eenvoudige fasering door sterk hiërarchisch net. 

Afstemmen 
vraag/aanbod 

Door het gebruik van één bron is het duidelijk wat het aanbod is. 

Beheerbaarheid  

Wijzigingen/reparaties  Alles achter de aanpassing dient tijdelijk van warmte te worden gehaald of 
dure maatregelen. 

Flexibiliteit  

 

 
5 De benodigde warmtebron met voldoende vermogen dient wel beschikbaar te zijn. 
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Aansluiten nieuwe bron Bron kan op geen / zeer weinig locaties worden ingetakt door bij aanleg 
vastgestelde hiërarchie van het net. 

Aansluiten nieuwe 
onvoorziene afnemers 

Beschikbaar vermogen is sterk afhankelijk van de locatie waar de aansluiting is 
voorzien. Het net is uitgerold op een van tevoren vastgesteld te leveren 
vermogen. 

Uitbreiding van het net Door de structuur van een Sternet en het op van tevoren geselecteerde 
afnemers ontworpen net is uitbreiding nauwelijks mogelijk. 

 

Tabel 5  Waardering van voor- en nadelen van Ring-, Ster- en Knooppuntennet per per beschreven aspect in Tabel 2-Tabel 4.  

  Ring Knooppunten Ster 

Financieel Aanleg - - ++ 

 Operationeel + ++ -- 

Organisatie Uitrol net / fasering - - + 

 Afstemmen vraag/aanbod + +/- ++ 

Beheerbaarheid Wijzigingen/reparaties + ++ -- 

Flexibiliteit Aansluiten nieuwe bron nvt6 ++ -- 

 Aansluiten nieuwe afnemers +/- + -- 

 Uitbreiding - + -- 

 

Voor de gemeente Zwolle zijn een flexibel, doelmatig en toekomstbestendig net het uitgangspunt. Een 
Ringnet biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden tot redundantie bij calamiteiten, onderhoud en 
uitbreiding door de opzet van het net. Daarbij zullen er in Zwolle door het ontbreken van één grote 
(reeds bestaande) warmtebron meerdere kleine bronnen moeten worden toegepast. De logische keuze 
voor Zwolle is dan ook het Knooppuntennet. Door meerdere bronnen in te koppelen op het 
transportnet levert dit over het algemeen ook kleinere diameters op voor het transportnet. Grote 
aandachtspunten in een Knooppuntennet zijn afstemming van vraag en aanbod en de fasering tijdens 
de uitrol van het net. 

 

1.4.5. Deens model 

In Denemarken is 63% van alle huizen aangesloten op een warmtenet (zie groene vlekken in Figuur 17). 

De transitie in Denemarken is aangewakkerd door de oliecrisis in 1973. Denemarken was namelijk volledig 

afhankelijk van geïmporteerde olie. In 1976 was de eerste nationale energiestrategie een feit met 

warmtenetten als één van de belangrijkste pilaren. Deze is verder uitgewerkt in de Deense warmtewet 

van 1979. 

 

Belangrijk element in de Deense warmtewet is dat warmtebedrijven hun kosten mogen terugverdienen, 

maar verder non-profit moeten zijn. Dat verklaart waarom in Denemarken lokale overheden en 

coöperaties eigenaar zijn van deze netten. En omdat dezelfde lokale overheid bepaalt welke 

woonwijken worden aangesloten op een warmtenet, is slechts een partij verantwoordelijk voor de 

besluitvorming over uitbreidingen  (energiepodium.nl) 

 

 
6 Wanneer er een extra bron wordt toegevoegd is er sprake van een Knooppuntennet. 



 
 
Rotterdam Engineering Rapportnummer: RS19041-R01 Datum: 06-12-2019 
Project: Advies Warmtenet Revisie: a Pagina:  22 van 78 
 

 
 

 

Door de regie vanuit lokale overheden en coöperaties ontstaat een holistisch gedachtegoed waarbij de 

eindsituatie en het grotere doel in het vizier wordt gehouden. Bij levering van warmte vanuit 

marktpartijen is de business case leidend en worden veelal met name de goed renderende afnemers 

aangesloten. Het risico hierbij is dat het doel om alle woningen van duurzame warmte te voorzien buiten 

beeld raakt.  

 

 
Figuur 17 - Warmteaansluitingen in Denemarken (groen = warmteaansluiting). (Dyrelund & Hansen, 20186) 

 

Ter illustratie van het Deense systeem is in Figuur 18 een overzicht gegeven van het warmtenet van 

Kopenhagen, dat zich over circa honderd jaar heeft ontwikkelt tot één groot verbonden net met 

meerdere hoofdbronnen en lokale piekketels. De huidige vorm van het Deense net heeft haar wortels in 

lokale warmtenetten die door de lokale gemeenschap in coöperaties zijn opgezet. In een later stadium, 

na de tweede wereldoorlog zijn deze lokale netten verbonden en tegenwoordig wordt de 

warmtevoorziening geleverd door diverse centraal gelegen bronnen en lokaal gesitueerde piekketels.7 

 

 

 
7 A.Dyrelund, J.O. Hansen (2018) The History of Danish district heating, HOT|COOL, issue 2018, pag. 8 
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Figuur 18 - Uitsnede van een schematische kaart van Kopenhagen (roze driehoek = piekketel, groene cirkel = waste-to-energy 
centrale, groen vierkant = Combined Heat Power (CHP) Plant. (Dyrelund & Hansen, 20186)  

 

1.5. Open warmtenet 

Een warmtenet wordt doorgaans in de basis opgezet met één hoofdbron, eventueel aangevuld met kleine 

bronnen om de pieklasten op te vangen. In een open warmtenet wordt er bewust voor gekozen om 

meerdere bronnen het net te laten voeden (Knooppuntennet, zie §1.4.2). Bij dit net dient onder meer 

rekening gehouden te worden met de aandachtspunten die deze paragraaf behandeld.  

 

1.5.1. Procescondities 

De procescondities in een warmtenet worden vaak bepaald door de beschikbare warmtebron. In het geval 

van een open warmtenet waarvan het op voorhand nog niet duidelijk is door welke bronnen het net 

gevoed zal gaan worden dienen de procescondities onafhankelijk van de bronnen te worden gedefinieerd. 

De bronnen dienen vervolgens de aanlevertemperatuur aan te passen op de procescondities. 

 

Een verschil in temperatuur tussen verschillende bronnen kan binnen een bepaalde bandbreedte worden 

opgevangen in het net, maar mag niet te groot zijn. Regelmatige en veelvuldige fluctuaties in 

temperatuur kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de spanningen in de stalen leidingen en zullen 

in meer of mindere mate vermoeiing tot gevolg hebben. Dit kan drastische gevolgen hebben voor de 

levensduur van het warmtenet. Het is dus van belang om de bandbreedte van de procescondities vast te 

leggen en de mogelijkheid te creëren om zicht te hebben op de levertemperaturen.  

 

Er zou tevens gekozen kunnen worden om de levertemperatuur in het net afhankelijk te maken van de 

buitentemperatuur op basis van een stooklijn. Het nadeel hiervan is echter dat partijen die op een 

gegeven moment een te lage levertemperatuur hebben, dan niet kunnen leveren of een aanzienlijke 

investering moeten plegen om wel te kunnen leveren. Het alternatief is het regelen van de temperatuur 

klijn. Dit kan bijvoorbeeld door bij te 

stoken met behulp van gasgestookte ketels. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de stooklijn 

volgen gedaan wordt voor een groter gebied (minimaal het net die een WOS van warmte voorziet) 

waardoor dit mechanisme van tevoren goed vastgelegd dient te worden. 

 

Mocht een nieuwe warmtebron bij een andere temperatuur willen leveren, dan dient de temperatuur 

gecorrigeerd te worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door bij te suppleren vanuit de retourleiding (lagere 

temperatuur) middels een shuntleiding. Een dergelijke oplossing is schematisch weergegeven in Figuur 

19. Het temperatuurverschil dat op deze wijze kan worden overbrugd wordt beperkt door de flow in de 
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retourleiding: als er te weinig relatief koud water voorhanden is, kan de aanvoertemperatuur maar 

beperkt worden verlaagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.  

Er dient te worden bepaald wie wanneer warmte kan en mag leveren. De warmtevraag en -levering zal 

gedurende het jaar fluctueren. Vraag en aanbod zullen daarbij niet exact op elkaar afgestemd zijn. Om 

deze reden dient bepaald te worden hoe de hiërarchie van warmtelevering eruit ziet en op welke wijze 

buffering/warmte-opslag kan worden ingezet om het net efficiënt van warmte te voorzien.  

 

Naast het bepalen van de hiërarchie in warmtelevering dient bepaald te worden wie het proces beheert 

dat de levering en afname van warmte stuurt. Idealiter wordt door één specifieke partij de inkomende 

data/informatie verwerkt en wordt door die partij, op basis van de data en de tevoren gemaakte 

afspraken/contracten, bepaald wie warmte mag leveren.  

 

1.5.3. Specifieke afname-eisen 

Er dient onder de afnemers geïnventariseerd te worden wat de specifieke afname-eisen zijn. Wanneer er 

bijvoorbeeld specifieke afnemers zijn die een hoge temperatuurwarmtevraag hebben terwijl het open 

warmtenet een relatief lage aanvoertemperatuur heeft dan dient vroegtijdig afstemming plaats te vinden 

hoe aan de vraag kan worden voldaan en wie hiervoor de betreffende maatregelen treft. 

 

Zoals eerder aangegeven is een open warmtenet middels een zogenaamd knooppuntennet de meest 
voor de hand liggende keuze voor het warmtenet in Zwolle. Geadviseerd wordt om in een vroegtijdig 
stadium te definiëren: wat de totale warmtevraag is van alle afnemers die zullen worden aangesloten 
op het net; welke mogelijke bronnen er in de nabijheid beschikbaar zijn en waar deze op het 

Primaire bron 

Secundaire bron 

T = 90 C 

T = 60 C 

T = 120 C 

T = 60 C 

T = 90 C 

T = 60 C 

Suppleren 

TC 

Temp. Control Temp. meting 

Shuntleiding 

Figuur 19 - Principeschema van een shuntleiding 
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warmtenet kunnen worden ingetakt; welke procescondities er van toepassing zijn voor de 
desbetreffende warmtebronnen en of er dan aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om deze te 
kunnen inkoppelen op het warmtenet (inpasbaarheid betreffende bedrijfstemperatuur- en druk). 

 
1.6. Warmteopslag 

Warmteopslag wordt meestal toegepast omwille van de volgende redenen: 

- Een buffer creëren die tijdens een piek in de warmtevraag, aanvullend op de productie, warmte 

kan leveren; 

- Indien er een piekvraag ontstaat kan het soms even duren voor de pieklastvoorziening is 

opgestart. Op dat moment kan de buffer tijdelijk in de aanvullende vraag voorzien tot de 

pieklastvoorziening kan leveren; 

- Het leveren van relatief goedkope warmte doordat een bron die constant een bepaalde 

hoeveelheid warmte blijft leveren (bijvoorbeeld geothermie) de opslagtank kan vullen bij een 

lage warmtevraag; 

- Een grote warmteopslag kan het mogelijk maken dat er tijdelijk onderhoudswerkzaamheden op 

het warmtetransportnet plaatsvinden. Let wel dat de opslag dan aan de afnamekant dient te zijn 

gesitueerd. 

 

 
Figuur 20 - Schematische weergave van een warmteopslagtank 

Warmteopslag kan direct op het warmtenet worden aangesloten indien ze de druk in het warmtenet kan 

behouden. Als dit niet het geval is dient een hydraulische scheiding te worden aangebracht tussen het 

net en de warmteopslag. De opslagtank wordt gevuld door de aanvoerleiding en gelijktijdig door de 

retourleiding geleegd met eenzelfde debiet. Bij het leveren van warmte keert dit proces om.  

 

Aandachtspunten in de vormgeving van een opslagvoorziening is dat er tussen het warme water en het 

koude water een scheidingslaag van circa één meter aanwezig zal zijn, die geen andere functie heeft dan 

de barrière te vormen tussen het warme en koude water (zie Figuur 20). Voor een functionele buffer 

dient een diameter/hoogte-verhouding van >1,5/1 te worden aangehouden. 

 

Buffervoorzieningen zullen strategisch gekozen moeten worden in combinatie met: type bronnen en 
leveringsstrategie. 

 

1.7. Sectionering & Afsluiterplan 

Sectionering van een warmtenet dient ertoe om de beheerbaarheid van het net zo optimaal 

(economisch/veilig) mogelijk te maken. Voor het sectioneren dienen afsluiters te worden geplaatst. 
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Omdat ondergrondse afsluiters relatief kwetsbare appendages vormen in het warmtenet dient een 

kritische afweging te worden gemaakt hoeveel en waar deze worden geplaatst. Anderzijds is een net 

zonder afsluiters zeer kostbaar wanneer zich een calamiteit voordoet, omdat dan het gehele net van 

warmte dient te worden gehaald. Om deze reden dient voorafgaand aan de aanlegfase, en bij voorkeur 

aan de ontwerpfase, een afsluiterplan te worden opgesteld waarin globaal de locaties van de afsluiters 

worden beschreven en waarbij de te hanteren principes voor het bepalen van het toepassen van 

afsluiters worden vastgesteld. 

 

De volgende beheerafsluiters dienen te worden voorzien bij de aanleg van het warmtenet (zie 

principeschema in Figuur 21): 

- Sectionering warmtetransportnet 

Ten behoeve van het sectioneren van het warmtetransportnet dienen afsluiters te worden 

geplaatst. De globale locaties van deze afsluiters dienen door de beheerder nader te worden 

bepaald en kunnen worden opgenomen in het afsluiterplan. 

- Isoleren aftakkingen 

Op aftakkingen van het hoofdtracé wordt aanbevolen beheerafsluiters te plaatsen om in het 

geval van een calamiteit of onderhoudswerkzaamheden de aftakking eenvoudig te kunnen 

isoleren zodat niet het gehele net van warmte wordt gehaald. 

- Inpandige afsluiters  

Er wordt aanbevolen om inpandig bij de aansluiting van een gebouw of een WOS een afsluiter te 

plaatsen zodat bij een calamiteit in de installatie voor de warmteoverdracht deze eenvoudig van 

warmte kan worden gehaald. 

 

 
Figuur 21 - Schematische weergave locatie beheerafsluiters (WOS = Warmteoverdrachtstation) 

De exacte locaties van afsluiters dienen in de nadere uitwerking van het leidingontwerp te worden met 

oog op bereikbaarheid en sterktetechnische eisen. 
 

Wanneer het net van Zwolle vanuit meerdere bronnen wordt gevoed dient goed nagedacht te worden 
over de locaties waar sectioneringsafsluiters worden geplaatst in het warmtetransportnet om het net 
zo flexibel mogelijk in te kunnen zetten.  
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1.8. Dimensionering warmtenet 

Uiteindelijk dienen de juiste diameters te worden gekozen om de warmte te kunnen leveren. De basis 

voor de dimensionering is de warmtevraag van de afnemers en de gehanteerde gelijktijdigheid. De 

warmtevraag hangt af van het type afnemer. Er kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen vier 

type afnemers: 

- Warmteoverdrachtstation (WOS) 

Een warmteoverdrachtstation voorziet de twee andere type afnemers van warmte en is feitelijk 

geen afnemer maar een scheiding tussen het primaire en secundaire net (zie §1.3). Echter heeft 

de hoeveelheid warmte die in een WOS wordt overgebracht op het secundaire net invloed op de 

dimensionering van het primaire net. 

- Utiliteitsaansluiting 

De warmtevraag van utiliteitsaansluitingen is sterk afhankelijk van het type aansluiting en de 

gevraagde temperatuur. Dit zal per aansluiting bepaald moeten worden. Een utiliteitsaansluiting 

kan in de praktijk aangesloten worden op het primaire warmtenet (vaak bij een grote 

warmtevraag het geval) of het secundaire warmtenet. De keuze voor een primaire of secundaire 

aansluiting wordt doorgaans bepaald door de beschikbare warmteleidingen in de nabijheid en of 

deze voldoende vermogen hebben om de afnemer van warmte te voorzien. 

- Huisaansluiting 

Het bepalen van de warmtevraag voor huisaansluitingen is veelal een stuk eenvoudiger. De 

warmtevraag wordt vrijwel geheel bepaald door de buitentemperatuur gedurende het jaar. De 

bijbehorende warmtevraag wordt gekenmerkt door het zogenaamde badkuipmodel. 

- Collectieve aansluiting 

Flatgebouwen hebben meestal een collectieve aansluiting middels een grootverbruik 

warmteafnameset. Hiervoor bestaat een variant die direct op het transportnet kan worden 

aangesloten (IWAS  indirecte warmteafleverset) en een variant voor een aansluiting op het 

distributienet (DWAS- directe warmteafleverset). Achter de deze afnameset zit vervolgens nog 

een inpandig warmtenet die voor de verdeling zorgt naar de individuele afleversets in de 

appartementen. 

bepalen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de individuele huisaansluitingen. 

 

De stroomsnelheid en het bijbehorende drukverlies (drukval) die de stroming tot gevolg heeft, bepalen 

uiteindelijk de benodigde diameters. Deze paragraaf behandelt de dimensionering van de 

warmteleidingen op hoofdlijnen. 
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1.8.1. Warmtevraag/vermogen 

De warmtevraag wordt gekenmerkt door het zogenaamde badkuipmodel dat de stooklijn gedurende het 

jaar weergeeft (zie Figuur 22).  

 

 
Figuur 22 - Badkuipmodel 

De opbouw van de warmtevraag gedurende een jaar kan ook worden uitgelegd aan de hand van te 

leveren vermogen uitgezet tegen de tijd (zie Figuur 23). Zo kan er een basislast worden gedefinieerd die 

nagenoeg het gehele jaar geleverd dient te worden, ongeacht de tijd van het jaar. De middenlast wordt 

slechts voor circa de helft van de tijd gevraagd en de pieklast zelfs maar voor ca. 15% van het jaar. Als er 

na de totaal geleverde warmte wordt gekeken (oppervlak onder de grafiek) dan betreft de geleverde 

warmte voor de pieklast slechts 10% (of minder) van de totaal geleverde energie. 

 

 
Figuur 23 - Warmtevermogen uitgezet tegen de tijdsduur waarin dit vermogen wordt gevraagd 

 

Het distributienet waarop de afnemers zijn aangesloten wordt te allen tijde gedimensioneerd op de 

maximale warmtevraag die kan ontstaan gedurende het jaar, rekening houdend met gelijktijdigheid (zie 

§1.8.2). Het warmtetransportnet (bron tot warmteoverdrachtstations) kan daarentegen op bijvoorbeeld 

de midden- en basislast worden gedimensioneerd (leveringsscenario/leveringsstrategie), oftewel een 

stooklijn van 60%. De 40% pieklast (10% van de totale energievraag) dient dan lokaal nabij het 
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distributienet te worden geproduceerd. De lokale levering betekent het toepassen van hulpketels/-

bronnen en of warmteopslag (zie Figuur 24). Door deze hulpvoorzieningen slim in te zetten kan de 

dimensionering van het warmtetransportnet geoptimaliseerd worden en kan er relatief snel warmte 

worden geleverd (want lokaal aanwezig) bij piekvragen. Tevens kan er op deze manier voor worden 

gezorgd dat de procescondities in het hoofdnet stabiel blijven. Zeker bij warmtebronnen als geothermie 

is een stabiele warmteafname wenselijk. 

 

 
Figuur 24 - Schematisch voorbeeld van een bronconfiguratie  

 

1.8.2. Warmtevraag & Gelijktijdigheid 

Er dient voor alle afnemers in het net te worden bepaald wat de warmtevraag is, ofwel wat de 

aansluitwaarde van de verschillende afnemers is. Het warmtenet zal nooit gedimensioneerd worden op 

de totale som van de warmtevragen van de afnemers. Niet alle afnemers zullen namelijk tegelijkertijd 

warmte af nemen. 

 

Het percentage op basis waarvan de daadwerkelijke dimensionering van het warmtenet plaatsvindt wordt 

ook wel de gelijktijdigheid van het warmtenet genoemd. Deze gelijktijdigheid is afhankelijk van het 

aantal afnemers in het desbetreffende warmte(distributie)net en is voorgeschreven in de ISSO-publicatie 

7. Voor de dimensionering van bijvoorbeeld een aansluitwoning geldt een gelijktijdigheid van 100%, want 

n is 1. 
 

In Tabel 6 is de gelijktijdigheid f weergegeven op basis van het aantal wooneenheden n. Let op: de 

gelijktijdigheid wordt alleen genomen over de aansluitwaarde en niet over de tapwatervraag (de totale 

tapwatervraag wordt met een andere methode bepaald). 
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Tabel 6  Gelijktijdigheidsfactor voor woningen (bron: ISSO publicatie 7) 

n f 

1 - 5 100% 

6 - 13 95% 

14 - 25 90% 

26 - 40 85% 

41 - 60 80% 

61 - 85 75% 

86 - 115 70% 

116 - 155 65% 

156 - 205 60% 

> 205 55% 

 

De ISSO-publicatie bevat ook een gelijktijdigheidsfactor voor een warmtenet met utiliteitsgebouwen. In 

tabel 4 hieronder is de gelijktijdigheid f weergegeven op basis van het aantal gebouwen n. 

 

Tabel 7  Gelijktijdigheidsfactor voor utiliteitsgebouwen (bron: ISSO publicatie 7) 

n f 

1  4 100% 

5 - 6 95% 

7  8 90% 

9  10 85% 

11 - 12 80% 

13 -  14 75% 

> 14 70% 

 

1.8.3. Drukval 

Zodra de warmtevraag van de aansluitingen is vastgesteld dienen het transport- en distributienet te 

worden gedimensioneerd. De benodigde diameters worden bepaald op basis van de stroomsnelheid en de 

daaruit voortvloeiende drukval. De drukval over een leiding neemt toe bij een toenemende 

stroomsnelheid. 

 

In Figuur 25 is een simpel voorbeeld gegeven met één bron en één afnemer. De druk in het systeem zal 

nooit hoger zijn dan de ontwerpdruk van het systeem (Pontwerp). Tevens dient er een ondergrens te worden 

vastgesteld waar de druk in het systeem boven moet blijven. Deze is afhankelijk van de specificaties van 

de pomp en dan met name van de zogenaamde Net Positive Suction Head (NPSH) van de pomp. In het 

voorbeeld is de ondergrens gesteld op 1 bar. 

 

De maximale toelaatbare drukval over het systeem in onderstaand voorbeeld bedraagt dus:  
. Dat betekent dat de totale drukval over de aanvoer- en retourleiding deze 

waarde niet mag overschrijden. In Figuur 25 is het drukverlies over de leidingen over de af te leggen 

afstand weergegeven. In het drukverloop blijkt de drukval te groot te zijn, omdat de ondergrens wordt 

overschreden. In deze situatie is de drukval dus te groot, waaruit geconcludeerd kan worden dat : 

- De stroomsnelheid te hoog is; 

- De gekozen diameter dus te klein is; 

- Er dient dus een grotere diameter te worden gekozen ten behoeve van een acceptabele drukval. 
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Overigens kan ook blijken dat de af te leggen afstand simpelweg te groot is om de drukval op een 

acceptabel niveau te krijgen middels een diametervergroting. In dat geval kan een boosterstation 

noodzakelijk blijken (zie §1.8.4).  

 

Kentallen voor een acceptabele drukval die veelal gehanteerd worden, zijn: 

- Transportleidingen: spec = 1 bar/km 

- Distributieleidingen: spec = 2 bar/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dus dat er bij de dimensionering van een net de juiste afweging gemaakt dient te worden: 

- Enerzijds zo klein mogelijke diameters, want: 

- Lagere materiaalkosten; 

- Lagere aanlegkosten (door bijvoorbeeld minder grondverzet); 

- Anderzijds voldoende groot, want: 

- Acceptabele stroomsnelheid; 

- Acceptabele drukval en daarmee reductie van het benodigde pompvermogen. 
 

1.8.4. Boosterstation 

In sommige gevallen dient het transportnet een te grote afstand af te leggen waardoor het drukverlies 

niet fatsoenlijk meer te compenseren is met grotere diameters. In dat geval dient de druk ergens in het 

traject verhoogd te worden. Dit wordt gedaan met behulp van een boosterstation (zie Figuur 26). De 

keuze voor een boosterstation dient goed te worden afgewogen, omdat dit een aanzienlijke investering 

betreft. 
  

Bron 

P
ontwerp

 

Afstand (m) 

P
ondergrens

 

Afnemer 

P over installatie afnemer 

Figuur 25 - Drukvaldiagram - Te klein gedimensioneerd 
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1.9. Aansluitingen 

Om de warmte bij de eindgebruiker af te leveren dienen gebouwaansluitingen te worden gemaakt.  

 

1.9.1. Bestaande bouw 

Deze paragraaf behandelt het aansluiten van bestaande bebouwing. Hierbij komen de volgende 

aandachtspunten aan bod: 

- Type woning & woningdichtheid; 

- Isolatiewaarde van de woning; 

- Inpandig beschikbare ruimte om een aansluiting op het warmtenet te maken; 

 

1.9.1.1. Type woning 

Het type woning bepaald in grote mate hoe rendabel de aansluiting is. Gestapelde bouw (flats) met een 

collectieve warmtebron (doorgaans een gasketel) kan doorgaans eenvoudig en met relatief lage kosten op 

een warmtenet worden aangesloten. De aansluitkosten voor een grondgebonden woning in een wijk met 

een lage dichtheid of in het buitengebied zijn daarentegen relatief groot waardoor de financiële 

haalbaarheid in het geding kan komen. Globaal kan de volgende volgorde worden gehanteerd van meest 

naar minst rendabele aansluiting: 

- Hoogbouw (zie Figuur 27): 

o Hoogbouw met collectieve warmtevoorziening / utiliteitsbouw met centrale ketel; 

o Hoogbouw met individuele warmtevoorziening; 

 

 
Figuur 27 - Schematische weergave collectieve & individuele aansluiting hoogbouw 

Bron 

P
ontwerp

 

Afstand (m) 

1 bar 

Afnemer Booster 

Figuur 26 - Drukvaldiagram wanneer Boosterstation wordt toegepast 
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- Gestapelde bouw (zie Figuur 28): 

o Gestapelde bouw (portieken) met collectieve warmtevoorziening; 

o Gestapelde bouw (portieken) met individuele warmtevoorziening; 

 

 
Figuur 28  Schematische weergave collectieve & individuele aansluiting bestaande bouw 

Grondgebonden bebouwing (zie Figuur 29): 

- Grondgebonden bebouwing met hoge bebouwingdichtheid; 

- Grondgebonden bebouwing met lage bebouwingdichtheid. 

 

 
Figuur 29  Schematische weergave grondgebonden woningen met hoge bebouwingsdichtheid (NB in de praktijk worden soms 
blokken gekoppeld. De straatleidingen komen dan te vervallen). 

 

Bij deze lijst wordt opgemerkt dat bij individuele aansluiting in hoogbouw of gestapelde bouw soms 

bouwkundige ingrepen nodig zijn die een grote rol spelen in de financiële haalbaarheid. 

 

1.9.1.2. Isolatiewaarde 

De isolatiewaarde van de woning bepaalt in grote mate de warmtevraag. Bij bestaande bebouwing wordt 

gemiddeld ca. 80% van het warm water/gasverbruik gebruikt om de woning te verwarmen. Indien 

woningen niet of nauwelijks geïsoleerd zijn resulteert dit in een relatief grote warmtevraag. Dit heeft 

consequenties voor de leidingdiameters en het vermogen van de warmtebron. Voorafgaand aan het 

dimensioneren van het warmtenet dient daarom bepaald te worden welke isolatiewaarde de woning 

minimaal dient te hebben om aangesloten te kunnen worden op het warmtenet. Op deze manier kunnen 

leidingen aangelegd worden op het toekomstige scenario en niet op de huidige warmtevraag van slecht of 

nauwelijks geïsoleerde woningen.  

 

Voor de Zwolse wijken Holtenbroek en Aa-landen is als uitgangspunt een aansluitwaarde van 5 kW per 
woning gekozen (incl. gelijktijdigheid) excl. tapwatervoorziening. Dit betekent dat woningen 
geïsoleerd dienen te worden voor ze op het warmtenet kunnen worden aangesloten (ca. 30% 
energiebesparing). Indien woningen nog beter worden geïsoleerd zal de warmtevraag ook afnemen. Dit 
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heeft consequenties voor de dimensionering en/of temperatuurregimes van het warmtenet (zowel 
secundair als primair). 

 

1.9.1.3. Inpandig beschikbare ruimte 

Voor grondgebonden woningen en hoogbouw en gestapelde bouw met een individuele aansluiting vormt 

het vinden van voldoende inpandige ruimte voor het aanbrengen van leidingen en installaties een 

uitdaging. Hieronder staan de aansluitprincipes weergegeven die doorgaans worden gehanteerd in de 

bestaande bouw en enkele innovatieve ontwikkelingen die momenteel lopen. 

 

 
Figuur 30 - Schematische weergave aansluiting grondgebonden woning op meterkast BG 

 

Bij het aansluiten op de meterkast van een bestaande woning op de begane grond vormt het vinden van 

voldoende ruimte voor het plaatsen van een afleverset de grootste uitdaging (zie Figuur 30). Vervolgens 

dienen, in het geval een CV op zolder staat, nieuwe warmwaterleidingen door de woning gelegd te 

worden. 

 

 
Figuur 31 - Schematische weergave aansluiting grondgebonden woning op zolder via gevel langs dakgoot 

 

Eén van de aansluitmogelijkheden die momenteel door diverse partijen wordt onderzocht is het 

aansluiten van woningen via de zolder. Hiervoor worden individuele stijgleidingen aan de gevel 

aangebracht of één set stijgleidingen met vervolgens leidingen onder of achter de dakgoot (zie Figuur 

31). Deze oplossing is niet altijd praktisch uitvoerbaar en kan op esthetische bezwaren stuiten. 

 

1.9.2. Nieuwbouw 

In Figuur 32 zijn schematische weergaves te zien van de aansluitprincipes die worden gehanteerd voor 

het aansluiten van grondgebonden nieuwbouwwoningen. 

 

Het aansluiten van grondgebonden nieuwbouwwoningen geschiedt doorgaans door middel het leggen van 

leidingen door de beuken van de nieuwbouwwoningen, waarbij de sparingen door de woningbouwer mee 

worden genomen. Vervolgens wordt per woning een aansluiting op de warmteleidingen voorzien. Een 
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aandachtspunt bij deze wijze van aansluiten betreft de diameter van de leiding en de stroomsnelheid van 

het water, in verband met mogelijk geluidsoverlast in de woning. 

 

Een alternatief, dat in het geval van vrijstaande woningen wordt gehanteerd of wanneer een 

blokaansluiting niet praktisch/economisch is, betreft de aansluiting van een woning vanuit de straat 

waardoor individuele aansluitleiding per woning dienen te worden gelegd. 

 

 
Figuur 32 - Aansluitprincipe grondgebonden nieuwbouwwoningen 

 

1.9.3. Verdichten van het net  

In paragraaf 1.1 is toegelicht hoe de uitrol van een warmtenet tot stand komt. Bij de uitrol van dit 

warmtenet dient naast het huidige potentieel ook rekening te worden gehouden met toekomstig 

potentieel (zie Figuur 33). Het later aansluiten van dit potentieel wordt ook wel de verdichting van het 

warmtenet genoemd. 

 

Aangezien het later aansluiten van dit potentieel een verhoging van de warmtestroom in het net tot 

gevolg heeft, dient hier in de planvorming al zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Een 

toename in de warmtestroom betekent logischerwijze een groter debiet aan demiwater dat door het 

systeem stroomt met een grotere stroomsnelheid en drukval als gevolg. Hier dient in de dimensionering 

(zie §1.7) van het net al rekening mee gehouden te worden. 

 

Mocht de toename in afnemers groter zijn dan is meegenomen in de bepaling van de dimensionering, dan 

kan het gevolg zijn dat de optredende drukval ontoelaatbaar wordt. In dit geval zou een boosterstation 

een oplossing kunnen zijn (zie §1.7.3). 
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Figuur 33 - Schematische weergave warmtetransportnet met afnemers en toekomstige aansluitpotentieel 

 

1.9.4. Cascadering 

Door sommige afnemers wordt een lagere temperatuur gevraagd dan de nettemperatuur. Hiervoor kan 

niet altijd een separaat LT-net worden gerealiseerd. Cascadering biedt een mogelijk oplossing. Bij 

cascadering wordt de warmte uit de retourleiding (40°C) gehaald in plaats van uit de aanvoerleiding. De 

retourleiding van de afnemer (ca. 25°C) wordt ook op de doorgaande retourleiding aangesloten. Dit 

principe is schematisch weergegeven in Figuur 34. Hierin is de ene afnemer een gewone aansluiting 

 

 

 
Figuur 34 - Principe cascadering 

 

Er dient bij cascadering rekening gehouden te worden met mogelijke temperatuurbeïnvloeding. 

Aangezien de aftakkende aanvoer- en retourleiding beide naast elkaar uitkomen op de retourleiding van 

de doorgaande leiding, kan de retourleiding van de afnemer (25°C) een effect hebben op de temperatuur 

van de aanvoerleiding van de afnemer (zie Figuur 35). Dit kan worden voorkomen door de aftakkende 

leidingen niet direct naast elkaar te plaatsen. De meeste nutspartijen hanteren hier een praktische 

afstand van circa 3 tot 5 meter (zie Figuur 36). Bij cascadering wordt er in de praktijk veelal nog een 

derde leiding meegenomen worden vanuit de aanvoer om indien noodzakelijk bij te kunnen mengen.  
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Figuur 35 - Cascadering temperatuurbeïnvloeding Figuur 36 - Cascadering afstand tussen aftakkende leidingen 

 

Tevens worden er in de praktijk niet allemaal separate aansluitingen gemaakt op de retourleiding. De 

r eelal geclusterd op een aftakking. Deze aftakking (cluster) kan zelfs 

hydraulisch gescheiden worden van het net middels een WOS. De afnemer  wordt dan een collectieve 

afnemer door middel van een WOS. Op deze manier kan er ook voor worden gekozen om één WOS 

meerdere temperatuurregimes te laten leveren, waarbij de ene strang 40/70°C levert en de andere 

25/40°C (Zie Figuur 37). Hierbij dienen de type toe te passen warmtewisselaars goed afgestemd te zijn 

op de te leveren warmteregimes (temperatuurverschillen).  

 

 
Figuur 37 - Schematische weergave meerdere temperatuurregimes (per strang) uit één WOS-locatie 

 

Geadviseerd wordt om de LT aansluitingen te clusteren middels één aftakking op de retourleiding van 
het warmtenet. Het verdient de voorkeur om dit cluster hydraulisch te scheiden middels een WOS. 
Eventueel kan er voor worden gekozen om één WOS-locatie meerdere temperaturen te laten leveren.  

 

1.9.5. Warmteoverdrachtstations 

Een warmteoverdrachtstations (WOS) is de hydraulische scheiding tussen het primair net (transport) en 

secundair net (distributie) en wordt toegepast in een indirect warmtenet. Een WOS onttrekt warmte uit 

het primair net en geeft de warmte door aan het secundair net. Doormiddel van een warmtewisselaar 

wordt de warmte gedoseerd en afgeleverd bij de afnemer (woningen en gebouwen). Zodoende kunnen de 

druk en procescondities van het primair net en secundair net van elkaar afwijken. Het toepassen van een 

WOS in het warmtenet zorgt ervoor dat de druk en temperatuur van het secundair net omlaag kan t.o.v. 

het primair net. Zodoende kunnen de afnemers onder veilige condities worden aangesloten. 
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Een WOS levert een maximaal vermogen van 3,2 megawatt8 en kan hiermee 400 tot 600 rijwoningen, 

vrijstaande woningen,  en kleine utiliteit mee voorzien van warmte 

afhankelijk van het totaal benodigd vermogen van de afnemers. 

 

Een WOS wordt bovengronds geplaatst en heeft daardoor impact op de omgeving. Zo heeft een gangbaar 

warmteoverdrachtstation al snel een omvang van 3 x 5 meter. Een station kan indien gewenst wel 

zodanig vormgegeven worden dat ze beter in de omgeving passen (zie Figuur 38). 

 

 
Figuur 38 - Warmteoverdrachtstation ingepast in de omgeving 

 

1.10. Materialen  

Deze paragraaf beschrijft de beschikbare materialen geschikt voor de aanleg van een hoge temperatuur 
(primaire) warmteleidingen en lage temperatuur (secundaire) warmteleidingen. 

1.10.1. Primair net  
Het primair net kenmerkt zich doorgaans door relatief hoge (>90°C) en hoge drukken. Deze combinatie 
zorgt ervoor dat de eisen die aan primaire warmteleidingen (het transportnet) het hoogst zijn. Typische 
materialen voor transportnetten van warmte zijn: St-PUR-PE, Staal-in-Staal (SiS) en Flexwell. NB Er wordt 
opgemerkt dat voor hoge temperaturen (>110°C) in combinatie met grote diameters (>DN300) 
aanvullende eisen worden gesteld in de NEN-norm voor onder andere de sterktetechnische eisen aan 
leidingen, de wijze van berekeningen en de wijze van beheren (NEN3650-serie).  

1.10.1.1. St-PUR-PE  

St-PUR-PE oftewel Staal-PUR-PE-leidingen betreft leidingen met een mediumvoerende buis van staal met 

daaromheen een laag pur voor de isolatie en een PE buitenmantel voor de waterdichtheid en de 

stevigheid/mechanische bescherming. 

 

 

 
8 Gebaseerd op een WOS van 5,0*3,0*2,6 meter. Grotere vermogens zijn mogelijk. De omvang van de WOS neemt dan ook 
toe. 
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Figuur 39 - Foto's van St-PUR-PE-leidingen 

 

 

Voordelen van St-PUR-PE-leidingen: 

- Gangbare materialen die door meerdere marktpartijen worden geleverd; 

- Stalen mediumvoerende leiding; 

- Goede software beschikbaar om sterkteberekeningen aan de leidingen te verrichten; 

- Thermische expansie van de stalen mediumvoerende leiding wordt opgevangen door de 

toepassing van expansiekussens of door grondverslechtering. Eventueel kan de thermische 

expansie worden verkleind door opstartcompensatoren of door het thermisch of mechanisch 

voorspannen van de leidingen; 

- Relatief goedkope leidingen (p/m) in verhouding tot de overige materialen (staal-in-staal en 

Flexwell). 

 

Nadelen van St-PUR-PE-leiding: 

- Door stalen mediumvoerende buis een relatief starre buis; 

- Relatief kwetsbare buitenmantel. 

 

1.10.1.2. Staal-in-Staal 

Staal-in-Staal(SiS)leidingen betreft stalen mediumvoerende leidingen met tevens een stalen mantelbuis. 

Tussen de twee stalen leidingen wordt isolatie aangebracht en rollers waardoor de mediumvoerende 

leiding zich relatief vrij kan bewegen ten opzichte van de mantelbuis. De ruimte tussen de leiding wordt 

vacuüm gemaakt om condensvorming te voorkomen en de isolatiewaarde te verhogen. 

 

Voordelen van Sis-leidingen: 

- Voor lange HDD-boringen (>400 m) vaak de gekozen oplossing door vrije expansie van de 

mediumvoerende buis worden de spanningen relatief laag gehouden; 

- Sterke (veilige) mantelbuis. 

 

Nadelen van SiS-leidingen: 

- Relatief duur materiaal; 

- Per verbinding zowel de mediumvoerende buis als de mantelbuis lassen; 

- Corrossiegevoelig daar stalen buitenmantel; 

- Sectionering van de leiding om bij onderhoud/reparaties niet gehele leiding van vacuüm te 

hoeven halen; 

- Starre leiding doordat buitenmantel ook van staal is.  
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Figuur 40 - Foto en tekening van SiS-leiding  

 

1.10.1.3. Flexwell  

Flexwell betreft een geribbelde stalen mediumvoerende buis met daaromheen isolatie een tweede 

geribbelde stalen buis voor de mechanische bescherming en een PE-buitenmantel voor de waterdichtheid 

en de corrosiebestendigheid.  

 

 

Figuur 41 - Foto en impressie Flexwellleiding 

  

 

Voordelen van Flexwell-leiding: 

- Flexibel en relatief sterkt waardoor geschikt voor korte gestuurde boringen met krappe 

bochtstraal; 

- Wordt op rol geleverd waardoor relatief weinig werkruimte; 

- Relatief sterke leiding door stalen buitenmantel. Kan volgens fabrikant met zeer beperkte 

dekking worden aangelegd; 

- Relatief hoge aanlegsnelheid door het ontbreken van overgangen; 

- Geen thermische expansie; 

- Weinig kwetsbare overgangen (mofverbindingen en lassen). 
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Nadelen van Flexwell-leiding: 

- Relatief duur materiaal; 

- Diameters leverbaar tot en met DN150. Voor grotere leidingdiameters dus niet beschikbaar; 

- Overgangen naar regulier (St-PUR-PE) materiaal dienen door gecertificeerde (meeste aannemers 

kunnen dit niet zelf) personen te worden uitgevoerd; 

- Aanpassingen na aanleg zijn complex: Aftakkingen dienen vooraf ontworpen te worden of de 

leidingen dienen van warmte te worden gehaald om een T-stuk tussen te bouwen. Aanboren is 

niet mogelijk; 

- Door de geribbelde stalen buizen is het gedrag van de leiding en de sterkte complex om te 

modelleren;  

- Voor veel bevoegde gezagen (o.a. waterschappen en Rijkswaterstaat) is het een onbekend 

materiaal waarvoor in de ontwerpnormen voor leidingen (NEN3650-serie) geen specifieke eisen 

zijn geformuleerd; 

- De lekdetectiedraden dienen separaat uit gekoppeld te worden waardoor er een knip ontstaat in 

het lekdetectiesysteem; 

- De garantie op het leidingmateriaal vervalt wanneer de trekkrachten op de leiding de maximaal 

toelaatbare kracht overschrijdt. Deze maximale kracht is relatief laag vergeleken met de andere 

materialen door de geribbelde leiding. 

 

1.10.2. Secundair 

Het secundaire net kenmerkt zich door relatief lage temperaturen (<70°C) en een lagere druk dan de 

primaire leidingen (max. 10 bar). Door deze combinatie zijn de eisen aan de materialen voor secundaire 

leidingen doorgaans lager dan die voor primaire leidingen. 

 

1.10.2.1. Twin St-PUR-PE 
Een Twin St-PUR-PE leiding is net als de enkele St-PUR-PE leiding opgebouwd uit een stalen 
mediumvoerende buis, een laag pur en een PE buitenmantel. Bij een Twin-leiding zijn er echter twee 
mediumvoerende leidingen in één pur-/PE-mantel aanwezig. De aanvoer- en retourleiding vormen zo 
samen één geheel. 

 

Figuur 42 - Foto en illustratie van St-PUR-PE Twin-pipe  

Voordelen Twin St-PUR-PE: 

- Relatief weinig ruimtebeslag door dat aanvoer- en retourleiding zeer dicht bij elkaar liggen; 

- Minder mofverbindingen in de PE-mantel omdat deze voor aanvoer en retour gedeeld worden; 

- Minder verplaatsing door thermische expansie door de koppeling tussen de aanvoer- en 

retourleiding; 

- Relatief hoge isolatiewaarde waardoor het warmteverlies van het systeem lager ligt dan bij 

enkele leidingen. Echter dient hierbij wel rekening te worden gehouden dat een deel van de 
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warmte van de aanvoerleiding wordt verloren aan de retourleiding wat het temperatuurverschil 

(dus te leveren vermogen) tussen beide warmtestromen verkleind. 

 

Nadelen Twin St-PUR-PE: 

- Er zijn geen adequate modellen om de sterkte van Twin St-PUR-PE leidingen te toetsen. De 

stalen mediumvoerende leidingen worden in de bochten met stalen plaatjes met elkaar 

verbonden in de fabriek. De krachten die bij thermische expansie van het staal vrij komen 

worden dus in de andere leiding overgebracht. Onduidelijk zijn de gevolgen van de spanningen 

die deze krachten in de leiding veroorzaken; 

- Doordat de stalen leidingen met elkaar zijn verbonden via het pur en de stalen plaatjes en zich 

boven elkaar bevinden is de leiding in verticale richting zeer star. Hierdoor is het maken van 

elastische bochten niet of nauwelijks mogelijk is; 

- Bij het maken van boringen is het complex om de stand van de aanvoer- en retourleiding ten 

opzichte van elkaar te handhaven tijdens het intrekken. 

 

1.10.2.2. Flexibele stalen leidingen 

In tegenstelling voor primaire leidingen zijn er voor secundaire leidingen diverse materialen op de markt 

(o.a. Alu-flex, Steel-flex, Casa-flex) met een stalen flexibele mediumvoerende leiding. Ook worden ze 

net als de St-PUR-PE-leiding in TWIN variant aangeboden. Deze paragraaf behandelt de 

gemeenschappelijke kenmerken en de aandachtspunten bij de keuze voor een flexibele stalen leiding. 

 

Voordelen flexibele stalen leidingen: 

- Vaak op rol leverbaar; 

- Geen of nauwelijks thermische expansie; 

- Hoge aanlegsnelheid door relatief eenvoudige montage; 

- Vaak bestand tegen hoge temperaren dan de kunststofvarianten. 

 

Nadelen flexibele stalen leidingen: 

- Relatief duur materiaal; 

- Aanpassingen na aanleg zijn complex: Aftakkingen dienen vooraf ontworpen te zijn. Aanboren is 

niet mogelijk op deze leidingen; 

- Isolatiewaarde? 

 

1.10.2.3. Kunststof leidingen 

Voor wijknetten, warmteleidingen met relatief kleine diameter (<DN100) waar water met relatief lage 

temperatuur (<80°C) doorheen stroomt, bieden kunststof leidingen mogelijkheden. Met een kunststof 

leiding wordt bedoeld dat de mediumvoerende leidingen van kunststof is gemaakt, dit in tegenstelling tot 

de tot nu toe behandelde leidingen waarbij deze leiding van staal is. Om deze kunststofleiding is een 

isolatielaag (pur) en een PE-buitenmantel aanwezig. Er zijn diverse soorten kunststof leidingen op de 

markt met veel eigen namen. Ook worden ze net als de St-PUR-PE-leiding in TWIN variant aangeboden 

(o.a. Calpex-DUO). Deze paragraaf behandelt de gemeenschappelijke kenmerken en de aandachtspunten 

bij de keuze voor een kunststofleiding. 

 

Voordelen kunststofleidingen: 

- Relatief goedkoop (bij kleine diameter <DN50); 

- Vaak op rol leverbaar; 

- Geen of nauwelijks thermische expansie; 

- Hoge aanlegsnelheid door relatief eenvoudige montage. 
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Nadelen kunststofleidingen: 

- Relatief kwetsbare leidingen (graafschade); 

- Aanpassingen na aanleg zijn complex: Aftakkingen dienen vooraf ontworpen te zijn. Aanboren is 

niet mogelijk op kunststofleidingen. Bij het tussenbouwen van een T-stuk dienen de leidingen 

buiten bedrijf te worden genomen; 

- Verouderen zeer snel bij hoge temperaturen (>80°C); 

- Warmteverliezen zijn groter dan bij stalen leidingen; 

- Worden niet standaard voorzien van een lekdetectiesysteem; 

- Kunststofleidingen met een diameter > DN50 zijn meestal duurder dan ST-PUR-PE; 

- De mofverbindingen zijn kwetsbaar. 

 

Voor de distributienetten van Aa-landen zouden kunststofleidingen overwogen kunnen worden, 
vanwege het stratenpatroon. Hier zou de flexibiliteit van kunststof welkom zijn in de ontwerp- en 
uitvoering. Toch wordt er geadviseerd om het Staal-PUR-PE systeem toe te passen (zowel primair als 
secundair). De redenen hiervoor zijn:  

- Aanwezigheid standaard lekdetectiedraden voor controle van integriteit van het systeem en 
het opsporen van lekkages; 

- De betrouwbaarheid van de mofverbindingen is groter voor dit materiaal; 
- De kosten voor de grotere diameters (> DN50) zijn lager dan voor kunststof. Dit is met name 

van toepassing als er voor de kunststofleidingen lekdetectiedraden meegenomen moeten 
worden. Deze zijn namelijk niet standaard aanwezig. 

 
Voor nieuwbouwaansluitingen kan onder de beuken (in de kruipruimte van de woningen) een 
kunststofsysteem worden toegepast, zoals Calpex. 

  


