KLEINSCHALIG BRONNET
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Isoleren noodzakelijk | alternatief voor een individuele lucht- of bodemwarmtepomp

Wat is een kleinschalig bronnet of lage temperatuurwarmtenet?

Belangrijke aandachtspunten
Op een kleinschalig bronnet moeten minimaal 10 woningen

Betrouwbare
informatiebronnen

Een kleinschalig bronnet is qua werking vergelijkbaar met een bodem-

gelijktijdig worden aangesloten. Dat vraagt bereidheid en meer

Actuele informatie vindt u op:

warmtepomp, alleen delen nu meerdere huizen één bron in plaats van

inspanning om te organiseren. Uw gemeente kan hierbij de

www.milieucentraal.nl/

elk huis zijn eigen bron.

helpende hand bieden.

energie-besparen/duurzaamverwarmen-en-koelen/volledige-

Een voordeel van een collectief bronnet is dat het vaak goedkoper is om
één grote buis de grond in te boren dan meerdere kleintjes. Ook kan de
capaciteit van de grote buis kleiner zijn dan van het totaal van de kleine

Voordelen

warmtepomp

Lagere investering per aansluiting dan individuele

buizen omdat eigenlijk nooit alle huizen tegelijkertijd hun maximale

bodemwarmtepomp;

Voor tips over energiezuinig(er)

warmte zullen vragen. Verder zullen tuinen minder schade ondervinden.

Comfort in de zomer door koeling.

wonen, een stappenplan, subsidie-

Daar staat tegenover dat een kleinschalig bronnet organisatorisch
lastiger is dan een individuele bodemwarmtepomp. Zo moet het net

check, online maatwerkadvies of

Nadelen

het aanvragen van een energie-

min of meer gelijktijdig met de buren worden aangelegd en moeten er

Afhankelijk van deelname buurtbewoners, bewerkelijk te

coach aan huis kunt u terecht bij

goede afspraken worden gemaakt over eigendom, onderhoud en kosten.

organiseren voor particulieren;

het digitale energieloket

Ook moet er een goed plek worden gevonden voor de bron en moet

Een lage temperatuur warmtenet is alleen geschikt voor goed

van de gemeenten Dinkelland,

een net van buizen naar de woningen worden aangelegd.

geïsoleerde (en geventileerde) woningen met een verwarmings-

Losser, Oldenzaal en Tubbergen:

syssteem dat geschikt is voor lage temperatuur verwarming

www.duurzaambouwloket.nl/

(zoals bijvoorbeeld vloerverwarming).

noordoosttwente

Om een bron op langere termijn goed te laten functioneren, is het
belangrijk om hem in de zomer wat op te warmen. Dit gebeurt door
de aangesloten woningen in de zomer te koelen en de warmte uit
de woningen naar de bron te brengen. Dit comfort in de zomer leidt tot
meer comfort en lagere elektriciteitskosten in de winter. Want hoe hoger
de temperatuur van de bron in de winter, des te minder hard hoeven
de warmtepompen in de huizen te werken.

Wat verandert er in huis?
De overstap van een gasgestookte cv-ketel naar een warmtepomp met aansluiting op een kleinschalig bronnet vraagt om ﬂink wat aanpassingen. Het is
noodzakelijk om uw huis heel goed te isoleren en ventileren. Ook hebt u vloerof wandverwarming nodig, of radiatoren die voldoende warmte afgeven bij een
lage(re) watertemperatuur. Met name bij oudere woningen betekent dit dat er
waarschijnlijk verbouwd moet worden. Woningen, gebouwd ná 2000, zijn meestal
al geschikt voor een wamtepomp aangesloten op een kleinschalig bronnet.
Stapt u ook over op elektrisch koken, bijvoorbeeld inductie, dan kan de gasaansluiting verwijderd worden en is uw woning aardgasvrij.
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