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Centrumeiland gaat samen 
met Eteck voor nul! 

Centrumeiland (Amsterdam) 

Gemeente Amsterdam  - getekend 2017 
Start exploitatie in 2020 voor 1.770 WEQ’s 

Welkom bij deze kennissessie over 

aquathermie en duurzame 

warmte en koude! 



Gertjan de Joode
20 jaar werkzaam als ontwikkelaar en kennismanager bij Eteck

Uw presentator
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• Meer dan 45.000 

warmteaansluitingen

• Over meer dan 235 projecten 

door geheel Nederland

• Opgericht in 1895

Eteck is een full service warmteleverancier. 
Wij ontwikkelen, realiseren en exploiteren duurzame 

warmte- en koudesystemen in woningbouw en de utiliteit.

Over Eteck
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Blok 1

Gebiedsgebonden 
WKO - toepassing
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Opslag

Duurzame bron

1
2

Aquathermie

Thermische energie uit 

oppervlaktewater (TEO),

afvalwater (TEA), 

drinkwater (TED)

Open WKO-systeem 

met 1 of meerdere 

doebletten

Collectieve 

warmtepomp

Warmte en koude 

aansluiting

LT-warmte 

aansluiting

Individuele 

warmtepomp

Afleverset

4

Gebiedsgebonden systeemopzet aquathermie i.c.m. WKO
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Demarcatie 

van de levering

Afgifte van:

• Warmte

• Koude

• Warm tapwater

Afgifte van:

• Warmte

• Koude

• Warm tapwater
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Toepassing van open bodemenergiesystemen
(WKO) en aquathermie voor een gasloze of gasarme

warmte- en koudevoorziening

Amsterdam

Centrumeiland

Hoog Dalem

Gorinchem

Blaricummermeent

Blaricum

Vathorst

Amersfoort

Abdijtuinen

Veldhoven
Boschkens-Oost

Goirle



Blok 2

Voorbeeld project 
Vathorst De Laak



Historie van de energievoorziening Vathorst De Laak

2007

Voorbereiding en 

vergunningaanvraag open 

bodemenergiesysteem tbv

woonwijk De Laak 1B

2009

Start exploitatie door 

Nuon Power, Heat en 

Services

2017

Overname van de 

exploitatie door Eteck

2018 - 2020

Recovery van het gehele systeem en optimalisatie

van de aquathermie aansluiting 

Gas-arm voor 343 woningaansluitingen
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Opslag 

(WKO)

2

De warmte en koude 

wordt opgeslagen in 

de bodem.

Eteck exploiteert in 

Vathorst een

open WKO-systeem 

bestaande uit 1 bron 

doublet..

Afgifte
Centrale 

opwaardering

Voorziening, 

appartement of 

grondgebonden 

woning

Warmte en koude 

aansluiting Afleverset

Demarcatie 

van de levering

• Opwaardering gebeurt centraal in diverse woonblokken. 

• Bronenergie (laagtemperatuur) wordt met een warmtepomp opgewaardeerd naar geschikte warmte. 

• Alle woningen hebben allemaal een warmteaansluiting. 

3

Oorspronkelijke systeemopzet van Vathorst De Laak

Gas

bijstook

4



11

Opslag 

(WKO)

Duurzame bron

1

2

Thermische energie uit 

oppervlaktewater 

(TEO), 

Afgifte
Centrale 

opwaardering

Voorziening, 

appartement of 

grondgebonden 

woning

Warmte en koude 

aansluiting Afleverset

Demarcatie 

van de levering

• Opwaardering gebeurt centraal in diverse woonblokken. 

• Bronenergie (laagtemperatuur) wordt met een warmtepomp opgewaardeerd naar geschikte warmte. 

• Alle woningen hebben allemaal een warmteaansluiting. 

3

Huidige systeemopzet van Vathorst De Laak na optimalisatie

Gas

bijstook
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De warmte en koude 

wordt opgeslagen in 

de bodem.

Eteck exploiteert in 

Vathorst een

open WKO-systeem 

bestaande uit 1 bron 

doublet..



De optimalisatie met TEO

Het TEO 

inname punt

Doelstelling

Herstellen bodembalans

Terugdringen gas-bijstook
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Zo werkt thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

In de zomer wordt door de zon 
verwarmd oppervlaktewater 

opgepompt

Het afgekoelde 
oppervlaktewater wordt 

teruggepompt in de watergang

Via een warmtewisselaar wordt de 
warmte overgebracht op het 

grondwater uit het WKO-systeem of op 
het distributiewater in het LT-netwerk

Zo wordt de balans hersteld of 
direct thermische energie 

(TEO) doorgeleverd

1
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Globaal temperatuurverloop TEO
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Het open WKO systeem

Open WKO

Wat is 

het?

• 1 doublet

• watervoerende zandpakketten

• Warmtewisselaars tbv fysieke scheiding

Kenmerken TEO

Temperatuur 15 – 25 °C

Debiet 50 m3/uur

Vermogen 350 kWt

Energie 1.000 MWht
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Kenmerken WKO

Temperatuur 8 - 15 °C

Debiet 90 m³/uur

Vermogen 740 kWt

Energie 1.480 MWht



Installatie overzicht
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Blok 3

Communiceren met de 

eindgebruikers

en de vastgoedontwikkelaar



Comfort en ontzorging voor de eindgebruiker begint bij goede communicatie

Zichtbaar zijn

Social Media, bouwplaats 
communicatie, verkoop 

centra, website.

Kennismaken

Welkom heten

Bewonersavond, Eteck 
projectwebsite, FAQ en 

contactformulier.

Welkomstpakket met o.a. tariefkaart en leveringsover-
eenkomst; toegang tot MijnEteck-portaal en Eteck app.

Informeren en betrekken

Ontzorgen

Verbruik en facturen inzien via Eteck 
App, MijnEteck-portaal; informatie via 

digitale nieuwsbrief, social media, 
(jaar)nota’s.

Het klantgerichte team 
altijd (24/7) bereikbaar 

via vele kanalen. 

Leren

Leren en verbeteren door actief 
de meningen en verwachtingen

van de klanten uit te vragen.
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De voordelen voor de eindgebruiker

Op 

hoofdlijnen

Tariefstructuur:

Vastrecht warmte, vastrecht koude + 

kosten voor variabele afname warmte.

Geen variabele kosten voor koude.

Onbezorgd gas-arm

Op weg naar gasloos

en 100% hernieuwbaar

Tarievenkader warmtewet:

Tarieven kleinverbruikers zijn 

volgens tariefbesluit  ACM. 

Energieprestatie:

Woning voldeed in 2007 aan de fingerende EPC eis

Duurzaamheid is toegenomen.

Geen 

geluid overlast

fijnstof vervuiling



De Business case van een energieexploitatie

Projectbijdrage

ExploitatiewaardeStichtingskosten 
(’Stiko’)

Met de exploitatie van het project kan een bepaalde 
omzet worden behaald

De projectbijdrage wordt dus 
bepaald door de hoogte van de 

exploitatiewaarde

Beschikbaar voor 
investering

Vastrecht en 
variabele kosten 

gebruiker

Omzet

EBITDA

Kosten

Zonder positieve EBITDA 
is de projectbijdrage dus 

100% Stiko! Op basis van 
warmtewet voor 

particulieren

NCW 
toekomstige 

cashflow

Ontwikkelkosten

Projectmanagement
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Blok 4

Alternatieven?



De Alternatieven

HT-warmtenet

• Levering van warmte via HT-warmtenet.

HT-warmtenet

• Warmtenet niet aanwezig

• HT-temperatuur niet nodig bij huidige en toekomstige 

energieprestatie woningen

• Geen koude levering mogelijk (eventueel airco)

Individuele LW-Warmtepomp

• Individuele levering van warmte- en koude via 

lucht-water warmtepomp.

Individuele LW-Warmtepomp

• Zeer ingrijpend / onmogelijk in gestapelde bouw

• Onvoldoende dakvlak om 100% energieneutraal te zijn.

• Mogelijk geluidsissue i.v.m. aaneengesloten bouwwijze

Individuele Bodem-warmtepomp

• Individuele levering van warmte- en koude via 

water--water warmtepomp met bodemlus.

Individuele Bodem-warmtepomp

• Zeer ingrijpend / onmogelijk in gestapelde bouw

• Onvoldoende dakvlak om 100% energieneutraal te zijn.

• Onmogelijk om bodemlussen aan te brengen

Houtpallet branders

• Individuele levering van warmte. 

Houtpallet branders

• Eisen aan fijnstof uitstoot.

• Geen koude mogelijk (eventueel airco)
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Caland Dock gaat samen 
met Eteck voor nul! 

Caland Dock (Den Haag) 

NuProjectontwikkeling  - getekend 2020 
Start exploitatie in 2020 voor 593 WEQ’s 

Bedankt, en tot de 
volgende keer!


