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Uitgangspunten

De totale warmtevraag is ongewijzigd, en definitief vastgesteld op:

Uitvoering 

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder regie van HoCoSto.

Bij uitvoering van het project wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van lokale partners.

Graafwerkzaamheden :  Loonbedrijf JHG  (https://www.loonbedrijf-jhg.nl/)

Installatiewerkzaamheden :  ACN Groep (https://www.acngroepbv.nl/)

Beide lokale partners bereiden momenteel hun definitieve offerte voor, te ontvangen uiterlijk 30 
juni.

M3 Gas kWh GJ

De Acht 11.000 96.800 348.5

8 woningen (1200 m3 per huis) 9600 84.480 304.1

Totaal 20.600 181.280 625.6

https://www.loonbedrijf-jhg.nl/
https://www.acngroepbv.nl/


Warmteopwekking Dakopstelling ‘De Acht’



Warmteopwekking Dakopstelling ‘Mercatus woningen’ de Ring



Situatieschets
buffer, peakshaver en  technische 
ruimte worden ondergronds 
aangelegd; terrein na oplevering weer 
bruikbaar als speelveld.



Seizoensopslag 

De seizoensopslag voor de Kernvariant krijgt een volume van ca. 1000 m3. Inclusief isolatie zal er 
ongeveer 1100 m3 worden afgegraven. Er is gekozen voor een rechthoekige vorm ivm. inpassing.

De buffer is ongeveer 4 meter hoog, en wordt afgedekt met een meter grond boven de buffer. Er zal  dus 
tot 5 meter diep worden gegraven. De sondering geeft aan dat in de Karwijhof een laag stevige grond zit, 
die ideaal is om de buffer op/in te plaatsen.



Impact maatregelen De Acht

- Technische ruimte : indeling zie tekening

- Plaatsing 2x 500 liter boilervat in TR

- Doorvoer warmtenet (onder speelplaatsje, via gat in fundering via de kortste weg naar de TR 



Ondergrondse technische ruimte
- 800 liter boilervat

- HT warmtepomp

- Warmtepomp TN G 20

- Solarpomp

Centrale punt warmtenet



Impact maatregelen Mercatuswoningen

- Zonneschoorsteen aan zijkant woningblok

- Warmtenet over het platte dak

- Dak doorvoer bij huidige rookgasafvoer

- Plaatsing afleverset (vervanging huidige CV)



Kritische parameters Kernvariant 
1.    Het beschikbare dakoppervlak voor opwekking is relatief beperkt.

Vanwege de monumentale status van De Acht en de Mercatuswoningen aan de ring is 
gekozen voor een zo plat mogelijke opstelling van de zonnecollectoren. Dit gaat ten koste 
van de efficiency van de warmteopwekking. Mocht het - eventueel na renovatie en 
aanpassing van de dakrand - mogelijk zijn toch een iets steilere opstelling te plaatsen dan 
heeft dit een positief effect op de opwekkingscapaciteit, en indirect op de benodigde 
hulpenergie voor het systeem.

Er is binnen de SDE-beschikking nog ruimte voor het plaatsen van extra collectoren. 
Vanwege nog openstaande vraag over toepassing van valbeveiligingsmarge is de opstelling 
van de collectoren enigszins conservatief.

2.     Doorlooptijd van de realisatie kent nog een aantal onzekerheden/opstaande vraagposten:

- bodemonderzoek & bronneringsplan

- vergunningen

- afvoer zand 

- beslissing over dakrenovatie ‘De Acht

- uitvoeringsplanning renovatie ‘Mercatuswoningen-de Ring’



Risico’s Kernvariant 
Graafwerk  

Voor de voortgang en oplevering van het project is de bodemgesteldheid rondom de buffer cruciaal. Om 
verrassingen hierin te voorkomen wordt voor aanvang van de graafwerkzaamheden een onderzoek naar de 
bodemgesteldheid uitgevoerd door Loonbedrijf JHG. Uitkomst dit onderzoek wordt naar verwachting 
uiterlijk 26 juli 2020 aangeleverd.

Aan de hand van dit bodemonderzoek wordt er en bronneringsplan, graafplan, en bouwplan gemaakt. 

De hoge waterstand in Nagele is een aandachtspunt bij graafwerk/bronnering.  Uitvoering van het 
graafwerk in te plannen vóór maart; in maart loopt de waterstand in de regel het hoogst op.

Continuiteit warmtelevering:

Bij het dimensioneren van de warmtepompen is 20% reserve capaciteit opgenomen voor het opvangen van 
perioden met minder zon-thermisch aanbod. Inzet van de warmtepompen gaat samen met een toename 
van de hulpenergie voor het systeem.

Als gemiddelde voor hulpenergie van het systeem wordt uitgegaan van 20.000-26.000 kWh/jaar

Backupsysteem

Bij de Kernvariant is een back-up voorziening aanwezig in de vorm van de bestaande CV ketel in de Acht. 
Deze voorziening wordt alleen bijgeschakeld als de reservecapaciteit van het systeem (zie boven) tekort zou 
schieten. Deze back-up voorziening kan desgewenst verwijderd worden na een aantal jaren evaluatie.



Review Capex Kernvariant

De investeringskosten voor de Kernvariant waren in het VO begroot op

€ 687.735,-- excl. BTW

De bedragen uit het VO zijn getoetst en nader uitgewerkt.

De stelpost voor grondafvoer, vergunningen etc. is gehandhaafd op € 15K

Er zijn twee belangrijke wijzigingen t.o.v. het VO:

Wijzigingen:

- er zijn 17 extra collectoren toegevoegd  ( € 11254,--)

- In overleg met Innax is besloten de warmtepomp van 60 kW te vergroten naar 70 kW 
(meerprijs €7685,--) 

- Hiermee komen de systeemkosten op € 649.199,--

- Om binnen de begroting van € 687.736,-- te blijven resteert nog  € 38.537 onvoorzien. 
Zodra de definitieve offertes van loonwerker en installateur binnen zijn kan geconcludeerd 
worden of deze stelpost voldoende is.



Doorlooptijd realisatie Kernvariant 
(data onder voorbehoud opdracht, vergunningen, weersomstandigheden)

6 april
Opdracht DO

November 2020:
Begin werkzaamheden

Dec 2020:
Start bouw seizoensopslag en 

installatie collectoren

12 Maart: 
Regiegroep 

Maart 2021:
Begin laden 

seizoensopslag

Juli 2020:
Opdracht ;

Medio augustus 
plaatsen bestelling
long leadtime items

16 Juli * 
Oplevering DO HoCoSto

De realisatieplanning is ongewijzigd gebleven ten opzichte van VO
* 3D tekenwerk voor P&ID kan pas gestart worden na definitief antwoord op alle onzekerheden/vraagposten 



Uitvoeringsplanning Kernvariant 
data onder voorbehoud renovatieplanning, vergunningen, 

weersomstandigheden

November 2020:
Begin bronbemaling, 

graafwerkzaamheden  en 
aanleg leidingen

Dec 2020:
Start bouw seizoensopslag en 
plaatsen collectoren De Acht 

Maart 2021:
In bedrijfstelling 

systeem; Begin laden 
seizoensopslag

Februari 2021
Plaatsen collectoren en 
afleversets Mercatus 

woningen



Fasegewijze uitvoeringsplanning Kernvariant 
- optie -

November 2020:
Begin bronbemaling, 

graafwerkzaamheden  en 
aanleg leidingen

Dec 2020:
Start bouw seizoensopslag en 
plaatsen collectoren De Acht 

Zodra de collectoren op De Acht zijn geplaatst kan gestart 

worden met het ‘oogsten’ van warmte ten behoeve van De 

Acht. De warmte wordt dan rechtstreeks naar de boilers in de 

technische ruimte gestuurd, overschot gaat naar de buffer.

De werkzaamheden aan de Mercatus-woningen kunnen 

starten zodra de renovatie is afgerond. 



02-07-2020Technische validatie

✓ Uitgangspunten m.b.t. het verwachte energiegebruik;

✓ Hydraulische werking van het systeem;

✓ Controle mogelijke bedrijfstoestanden;

✓ Bedrijfszekerheid en redundantie;

✓ Dimensionering van primaire componenten;

Tijdens het DO-traject is onderstaande validatie m.b.t. het HoCoSto-systeem uitgevoerd:



02-07-2020Technische validatie

❑ Verder uitwerken van het technisch concept met alle benodigde componenten;

❑ Afstemmen van demarcaties;

❑ Opstellen van een regeltechnische omschrijving met uitleg over bedrijfstoestanden;

❑ Uitschrijven van de werking en bedrijfstoestanden;

❑ Controle van specificaties m.b.t. de geselecteerde componenten;

Aandachtspunten voor uitvoeringsfase

Op basis van de validatie hebben wij vertrouwen in technische werking en 

dimensionering van het HoCoSto systeem t.b.v. kernvariant.


