
Bijpraten over Warmte uit de Linge

van harte welkom!



Wie was er de vorige keer bij?
(donderdag 14 oktober)



Programma
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19:00 Inloop

19:30 Verduurzamende reis van 2011 tot nu (Martijn)

19:45 Presentatie van ons recente onderzoek (Maurice)

20:30 Voorbeeld: Traais Energiecollectief (Frans)

21:00 Drankje en napraten

22:00 Naar huis 



De verduurzamende reis van Enspijk

van 2011 tot nu



Aquathermie uit 

de Linge voor Enspijk
16 maart 2022



Inhoud
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Doel:
Informeren over onderzoek en vervolgstappen

1. Aanleiding
2. Wat is aquathermie?
3. Hoe komt die warmte in uw huis?
4. Doel
5. Aanpak
6. Resultaten
7. Conclusie
8. Aanbevelingen en Vervolg(vragen)



Aanleiding: Waarom ook al weer?
Klimaatverandering

Verlies biodiversiteit

Aardbevingen Groningen

Alternatieven voor fossiele brandstoffen 
voor verwarming van gebouwde omgeving

met minimale negatieve effecten op het milieu

“Oorlog en sancties leiden tot grote 
prijsstijgingen” Volkskrant 02-03-2022
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Aanleiding
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1. RES Regio Rivierenland ziet
kans voor Enspijk: 
Aquathermie (TEO)
1. Dicht bij de Linge
2. één WKO voldoende

2. Quickscan RHDHV
1. Technisch mogelijk
2. Financieel ‘uitdagend’



Wat is aquathermie?
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Koud water
lozing

Water
inname

Warmte opslag

Warmte 
onttrekking

Warmte 
onttrekking

Warmte levering

Warmte opslag

Zomer Winter

Temperatuur verhogen



Hoe komt die warmte in uw huis?

1
0

BRON PRODUCTIE DISTRIBUTIE LEVERING AFNAME

www.enpuls.nlwww.enspijk.info

Hoog Dalem (Gorinchem), Deltares

www.eneco.nl

www.ithodaalderop.nl



Doel
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1. Controleren of aquathermie een logische keuze is

2. Bepalen van eisen en wensen van belanghebbenden

3. Bepalen hoe de oplossingsrichting (voorkeursscenario) eruit ziet

4. Verkrijgen van inzicht in elkaars belangen en doelen



Aanpak
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Resultaten: criteria en weging
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Nr.

1 CO2 emissie [kg CO2 / WEQ / jaar] 19.5

2 Kosten [€/WEQ/jaar] 23.9

3 Omgevingskarakter behouden 8.6

4a Overlast bij aanleg 5.8

4b Overlast bij gebruik 8.6

5 Elektrische vermogenspiek [MW] 15.8

6 Elektrische energie behoefte [MWh] 8.4

7 Flexibiliteit 9.5
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Resultaten: warmteconcepten

TEA Rest TEO GEO
Warmte

- net ZON

All-E.
Decent Gas BIO E-

boiler
H2

Energieprijs 2021 én jan. 2022
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Conclusie: Het beste warmteconcept

TEA Rest TEO GEO
Warmte

- net ZON

All-E.
Decent Gas BIO E-

boiler
H2

2x 5 
warmte-

concepten

Wel Aquathermie evt. met zonthermie
(incl. 70% van huizen boven label C isoleren naar label-B/C)

Geen individuele luchtwarmtepomp



Conclusie
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Beste warmteconcept
Randvoorwaarden
Doelen en rollen
Voorkeursscenario

+



Technisch:
1. Ecologische waterkwaliteit behouden
2. Warmtewisselaar buiten watergang
3. Geen interferentie WKO’s
4. Rekening houden met bestaande infra
5. Midden temperatuur warmtenet
6. Veilig
7. Duurzaam (circulair) gebouwd

Financieel:
8. Jaarlijkse lasten gelijk of lager
9. Transparante financiering en open 

samenwerking
10. Streven naar risico’s voor inwoners tot nul 

te reduceren
11. Géén NMDA-principe

Conclusie: Randvoorwaarden
Sociaal:
12. Inwoners steunen initiatief
13. Inclusiviteit
14. Bij voorkeur minnelijke verwerving indien 

nodig
15. Geen beperkingen voor andere 

dorpskernen

Overig:
16. Begeleidingstraject 
17. Ingeplante bloemenvelden behouden
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Conclusie: Doelen en Rollen
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Gezamenlijk
≈ Terugdringen van CO2 emissie
≈ Toekomst veilig stellen

Inwoners Enspijk
≈ Grootste kosten én baten
≈ ‘de baas’
≈ Beperkt risico dragen

Gemeente West Betuwe
≈ Ondersteunen

in proces, bij verkrijgen financiering en vergunning
≈ Zeker stellen dat iedereen warm huis houdt

Waterschap Rivierenland
≈ Ondersteunen
≈ Vergunning verlenen

Provincie Gelderland
≈ Ondersteunen 

van gemeente met kennis en financiële middelen
≈ Energietransitie versnellen

Netbeheerder Liander
≈ Aansluitplicht
≈ Maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden

Woningcorporatie KleurrijkWonen
≈ 20 huurwoningen van het gas af
≈ Toezicht houden op beperking overlast bewoners

RES regio Rivierenland
≈ Ondersteunen

van vooronderzoek- en haalbaarheidsfase
≈ Coördineren van regionale aangelegenheden



Aanbevelingen
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1. Betrekken van alle inwoners van Enspijk
(d.m.v. enquête) 

2. Communicatieplan

3. Analyse borging ecologische (water) kwaliteit

4. Geschikte locatie bepalen

5. Conceptontwerp van ontwikkeling naar realisatie en 
collectief eigendom

6. Optimalisatie van technisch ontwerp

7. Verkenning van concrete financieringsoplossingen, 
subsidiemogelijkheden, garanties en risico 
minimalisatie

8. Bezoek aan werkend systeem 
(bv. ThermoBello of Traais Energie Collectief)

9. Coördinatie van vervolgstappen

10. Biogas voor piek gasketel

11. Zonthermie op daken

12. Opwek lokale groene stroom 

13. Verkenning opschaling : Warmtenet met 
omliggende dorpskernen verbinden



Wie gaat er mee op bezoek bij 
Het Traais Energiecollectief?



Wie wil graag meewerken aan 
het verder brengen van 

duurzame warmte voor Enspijk?



Resultaten
Enspijk langs de Linge 
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Vragen?
info@rinver.nl



Voor een duurzame verbinding tussen mensen, milieu en technologie



Voorbeeld: 
Het Traais Energiecollectief



Lessen uit het Traais
energiecollectief (Terheijden)



Filmpje startbijeenkomst: https://youtu.be/uedGqIc8RRc

• Opgericht in 2017

• Doel is om Terheijden (6200 inwoners) energieneutraal en 
duurzaam te maken 

• Verwarming

• Elektriciteit

• Warmte uit de rivier is dus 1 onderdeel van het totaal 
https://youtu.be/2prKkm6Obvk

• Warmtenet : Aanleg in 2021 gestart, in 2024 is het klaar.

• Alleen voor de dorpskern (hoeveel huizen….?)

https://youtu.be/2prKkm6Obvk


1. Ontwikkel BV 2. Cooperatie
van inwoners



Lessen uit het Traais
energiecollectief voor Enspijk

Op basis van 2 gesprekjes en mijn eigen inschattingen:

1. Initiatief van een combinatie van 2 lokale mensen met passie :
• Lokale ondernemer die een droom had: Hij investeert en de zaak trekt en al ervaring heeft met zo’n project. Creatieveling die bureaus erbij haalt

• Beeld gecreëerd van het kleine Gallische dorpje dat vecht tegen de Romeinen (de overheid en energieleveranciers)

• Raadslid uit het dorp die het hele dorp kent en de gemeente mobiliseert en inzet 

• Gestart met benoemen van mensen die er toe doen en die iedereen kennen. Hen als eerste uitnodigen en het verhaal vertellen; hen meekrijgen was de succesfactor

2. Scheiding van:
1. Ontwikkel BV (financiering, techniek, aanleg, vergunningen, subsidies): ondernemer en 2 andere persoonlijke investeerders

2. Gemeente doet mee en verleent vergunningen onder voorwaarde dat de opbrengsten naar de inwoners terugvloeien

3. Coöperatie (inwoners, die de BV samen overnemen als het werkt en financieel bewezen is): 15 euro per jaar als instapmodel

4. “Sterk durp”, als de coöperatie winst gaat maken, kunnen we de sociale binding vergroten en investeren in opknappen

3. Subsidies aangeboord bij het rijk (3,5 miljoen Euro) en andere partijen
• Gemeente heeft initiatief omarmd (alle partijen), Isolatietests worden door de gemeente betaald en op voorhand al zijn subsidies gecommitteerd

• Financiering van de aanleg voor groot deel gedekt

• Ook huisaansluiting wordt gratis in de meeste gevallen

4. Lokaal gedragen initiatief waarin veel mensen geloven: Charme-offensief vanaf de start
• Maquette gemaakt om te visualiseren hoe het werkt; veel fimpjes en mensen uit het dorp die meedoen daarin

• Bijeenkomsten met landschapsarchitect die ook laat zien dat er een verhaal bij hoort (deels terug naar hoe het vroeger was voor de ruilverkaveling)

• Groot percentage van de dorpskern wordt coöperatie-lid (15 euro per jaar)

• Ingetekend op vastrentende obligaties in de BV voor 500.000 euro 

• Dankzij veel en goede communicatie (websites, facebook, bijeenkomsten) mt een professioneel bureau erbij



Lessen uit het Traais
energiecollectief voor Enspijk

Hobbels op de weg die zij ervaren hebben:

• Alles duurt lang….(al 5 jaar bezig, nog geen aansluitingen)

• Toch ook nog een % mensen dat kritisch blijft en niet intekent

• Vergunningenproblematiek voor zonnepanelen (ook met 
omliggende kernen)

Tijd om eens te gaan kijken daar?


