
Poelgeest krijgt nieuwe energie

•Wie/wat is Energiek Poelgeest
•Poelgeest heeft géén gas(leiding) ; maar ook van gas af?
•Poelgeest krijgt nieuwe energie !
•Zijn er ook alternatieven?
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Nuon onderzoekt nieuwe opties

• Future Heat-project (AVR)
• Fall-backscenario

Indien koppelleiding niet haalbaar blijkt, leidt dit tot realisatie 
fall-backscenario (Gasmotor/WKK op aardgas) <in Groenoord>

Go/NoGo zomer 2017

Biogasmotor rwzi-Leiden-Noord





Alternatieven Warmtevoorziening
op 3 niveaus: 

• (1) woning
(warmtepompen, warmte uit bodem of lucht, WKO)

• (2) wijk warmtenet
(warmtepompen, oppervlaktewater, effluent, WKO

• (3) stadsregio / stadsverwarming
(gascentrale / restwarmte / diepe geothermie) 



Warmte uit oppervlaktewater
Zoals uit Klinkenbergerplas, Kagerplas, 

vb.  Woonwijk Duindorp, Scheveningen, verwarmd door zeewater





Alternatief Effluentwarmte





WARMTE UIT DE 
KLINKERBERGERPLAS VOOR 

VERWARMING VAN POELGEEST
Een plan van

Energiek Poelgeest



Klinkenbergerplas

‘t Joppe

Klinkenbergerplas



Berekening Warmtepompwijzer
Invoer:
- Bedrijfstijd: 2000 uur (aanname: piekperiode winter)
- Gelijktijdigheid: 100%
- Ingangstemperatuur waterplas: 10 oC (minimale temperatuur rekentool; in werkelijkheid 

lager 4-5 oC )
- Debiet ingang waterplas: 750 m3 per uur (schatting op basis van volume van de waterplas en 

een maximaal wenselijke temperatuursdaling) 
- Gewenste uitgangstemperatuur: 70 oC, retour 40 oC
- Benodigd debiet in de wijk: 200 m3/ uur (bij bedrijfstijd van 2000 uur en gemiddelde 

temperatuursstijging 30 oC: van 40 naar 70)
Bron: rekentool Warmtepompwijzer http://tools.industrialheatpumps.nl/warmtepompwijzer/ 





Discussie

• Regie /coörd.  is nodig in het transitieproces !
Burgers willen weten of investering wel zinvol is.

• Prov.ZH: subsidie voor haalbaarheidsonderzoek 
• Gemeente Oegstgeest als mede participant
• Klinkenbergerplas ook interessant voor Haaswijk

• Open net biedt kansen voor aanvullende/alternatieve 
oplossingen en innovaties





Lokale initiatieven energietransitie, 
subsidie       Prov.ZH

Voorwaarden
• Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een lokaal energie-

initiatief binnen de provincie Zuid-Holland waaraan naast de 
aanvrager ten minste 2 andere partijen participeren met inzet van 
eigen tijd en/of middelen, waarbij:

• partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners 
adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief;

• het lokaal energie-initiatief open staat voor iedereen die wil 
deelnemen;

• alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door 
realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald.

• Daarnaast moet een project realistisch zijn en financieel haalbaar.
• De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten 

van het project, met een maximum van € 75.000 per project.


