
Samen Warm Overhees
- Warmte uit vijvers -

Proefopstelling 
kinderboerderij Veenweide

Bewonersinitiatief van de Soester 
Energiecoöperatie (SOEN) 

Duurzame energie voor en door bewoners



Het begin…

Juli 2020; verkenning 
Gemeente Soest en 
Waterschap naar verbetering 
Waterkwaliteit

-> verkoeling vijvers kan helpen

Gemeente heeft nog geen 
beleid

… en nu?
• SOEN gaat ermee aan de 

slag



Proefopstelling 
Kinderboerderij 
dankzij 
fantastische inzet 
van vrijwilligers

• Oa door Casper, Menno, Hugo, 
Jan Maartn, Jan

• En natuurlijk ongelooflijk veel 
uren van Egbert en Willem



Communicatie en 
co-productie zijn key!

oDoor en voor bewoners 
oVrijwilligers die meedoen uit 

de wijk
oGebruik maken van 

kwaliteiten van de buurt
oNiet alleen techniek

oDe sociale component is 
zeer belangrijk

oUiteindelijk gaan we voor een 
toekomstbestendige wijk
oGroen, koel, veilig, sociaal, 

etc



De wijk over 5 jaar

• Eerlijke verdeling warmte voor iedereen

• Gezamenlijke aanpak aardgasvrij

• Klimaatbestendige wijk
• Groen voorziening (gezamenlijke tuintjes)

• Betere irrigatie/regenwaterinfiltratie

• Gezamenlijke waterpompen 

• Saamhorigheid 
• Recreatie vijvers

• Buurthuis/-café

• Gezamenlijke activiteiten

• Tegengaan eenzaamheid

• Schone lucht; de (hout)rookvrije 
buitenruimte

• Betere verkeersveiligheid
• Deeleconomie

• Deelauto’s, gereedschap of huishoudelijke 
apparaten delen

• Nudging: positief verleiden naar 
duurzaam gedrag



Aquathermie in Soest
Wat mogen we er van verwachten?

willembouten@gmail.com



Inhoud presentatie
1. Willen we Soest duurzaam verwarmen m.b.v. aquathermie?
2. Hoe werkt een warmtepomp?
3. Ervaringen in de kinderboerderij
4. Wat is een COP en hoe beïnvloedt deze de kosten en de CO2?
5. Invloed van warmteonttrekking op de temperatuur vd vijver
6. Wat bepaalt of aquathermie voor jou aantrekkelijk is?



Willen we Soest duurzaam verwarmen m.b.v. aquathermie?

Prijsplafond-huishouden 1200 m3 gas (warmte) en 2900 kWh (elektriciteit)
~12000 kWh warmte

Wind en zon →  elektriciteit
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COP (coefficient of Performance):

(warmte uit vijver + warmte uit compressor)
elektriciteitsverbruik van warmtepomp





1.6

3.2



Waarom is de (S)COP belangrijk?

Stel een huis stookt per jaar 800 m3 gas
1 m3 gas ~10 kWh warmte, dus 800 m3 is 8000 kWh warmte
en kost 800 m3 * 1,45 € /m3 =1160 € per jaar aan gas

SCOP kinderboerderij 20 okt tot nu: 3.4 agv hybride systeem, anders COP ten minste 4.
In oktober/begin november COP > 4.5 



Hoeveel warmte moet er per dag geleverd worden?



Hoeveel warmte moet er per dag geleverd worden?

Max WP
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Heeft warmteonttrekking invloed op de temperatuur in de vijver?



https://mats.multiflexmeter.net/

https://mats.multiflexmeter.net/


Uurgegevens KNMI van https://www.daggegevens.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens

17-24 juli 2022



Hoe groot zijn temperatuurverschillen?
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Modelleren van de invloed van warmteonttrekking op temperatuur van de vijver



Jaarlijkse energiebalans aardoppervlak

1629 8724

0

362 320

Jaarlijkse energiebalans vijver [W/m2]

363 154

6

309 288

December

288+36+6-3-4-15-309= 2                    2 W/m2   →   Δ T = 0,9 
oC

Modelleren van de invloed van warmteonttrekking op temperatuur van de vijver

162+320-9-24-87-362=0                     →   Δ T = 0 oC



Stap 1: model zo kalibreren dat gemodelleerde temperaturen overeen komen met gemeten temperaturen



Stap 2: Temperatuurdaling door warmteonttrekking voor verwarming

Onttrekking door 8kW warmtepomp
aan vijver van 200 m2

5000m2
= 25 WPs

8kW 
warmtepomp

Totaal 16780 kWh
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Maar wat bepaalt of aquathermie voor jou aantrekkelijk is?

We hebben in Soest vijvers die we zouden kunnen gebruiken voor aquathermie

Het system werkt, ook als er geschaatst wordt

Kinderboerderij verre van ideaal

Streef naar hoge COP (isolatie) 

Invloed van warmtepomp op de vijver misschien acceptabel bij 1 warmtepomp per 200 m2 vijver



En? 
Hoe denk jij je huis te verwarmen?



Warmte uit vijvers Overhees
- Circa 150 woningen direct aan vijvers
- En een senioren complex met 150 – 200 

appartementen
- Toekomstig project om warmte uit vijvers te halen?
- -> dan wel seizoensopslag nodig (bv WKO)

- Verbetering waterkwaliteit
- Verbetering biodiversiteit 
- Verkoeling in de zomer
- Recreatiemogelijkheden

- Warmtewisselaar onder 
steigers langs de oever?

- Leidingen door 
kruipruimte?

- Weinig graven voor 
warmtenet



Eisen warmtesysteem

➢CO2 reductie

➢Haalbaar & Betaalbaar

➢Schaalbaar (klein beginnen)

➢Goed financieel model

➢Onafhankelijk en met lokaal 
eigenaarschap
• Eigen warmtebedrijf?

• Winsten lokaal besteden en 
investeren in de wijk

➢ Minder afhankelijk van het seizoen
• Seizoensopslag

➢ Volledig zelf energie opwekken zonder 
fossiele brandstoffen
• Mag ook in stapjes

➢ Gezamenlijk model
• Inkoop
• Servicemodel



Hoe houd jij je warm over 5 jaar? 
Welke mogelijkheden vind je interessant?



•Collectieve inkoop

•Buurtteam van 
bewoners voor 
bewoners!
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