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Programma
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• Welkom

• Samenwerken aan de energietransitie in Utrecht

• Toelichting op de warmtepomp

• Wat merkt u ervan?

• Planning

• Vragen



Presentatie in Teams
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Voor een succesvolle avond vragen wij u:

• Zet uw microfoon uit

• U kunt uw vragen stellen per chat 

• Aan het einde van de presentatie is er ruimte voor vragen, maar stel ze vooral tijdens de presentatie

in de chat

• Q&A op www.eneco.nl/warmtepomputrecht

• Opnemen van de bijeenkomst

• Per ongeluk uitgelogd -> klik nogmaals op de link in de mail.



Samenwerken aan de energietransitie
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• Om de klimaatverandering tegen te gaan, werken we in 

Nederland aan het realiseren van de energietransitie.

• Doel: vermindering van broeikasgassen in 2050 met 95 

tot 100%

• De transitie is een zaak van iedereen: de overheid, 

provincies, gemeentes, waterschappen, maar ook bedrijven

en particulieren etc.

• Gemeente Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn.

• Hoogheemraadschap wil zo snel mogelijk energieneutraal

zijn en ziet ook mogelijkheden om daken, terreinen en ook 

energiebronnen als afvalwater, oppervlaktewater en 

biomassa hiervoor te gebruiken.

• Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn en dat betekent ook 

het verduurzamen van de warmte.

• Daarom is er een gezamenlijk plan ontwikkeld voor een

warmtepomp op de rioolwaterzuivering.
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Hoe werkt een warmtepomp
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Het gebruik van de warmte uit het afvalwater



Hoe ziet de warmtepomp eruit?
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Het ontwerp



Locatie en aansluiting warmtenet
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Wat merkt u van de warmtepomp?
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• Als omwonende:

• Tijdens de bouw worden hinderbeperkende

maatregelen genomen.

• Als de warmtepomp in gebruik is merkt u hier

niets van.

• De warmtepomp wordt continu gemonitord zodat 

geen onveilige situatie kan ontstaan.

• In februari worden er 14 bomen gekapt voor

aansluiting op de Mijnlieff-warmtecentrale aan de 

Esmoreitdreef. Er worden 14 bomen na de bouw 

in het gebied aangeplant.

• Voor de aansluiting op de centrale zal de 

Brailledreef in najaar 2022 gedeeltelijk 

afgesloten worden.



Planning
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• Start voorbereidende bouwwerkzaamheden

• Kappen van bomen feb 2022

• Start bouw warmtepomp maart 2022

• Start aanleg leiding tussen warmtepomp en

warmtecentrale okt 2022

• Leiding tussen warmtepomp en 

en warmtecentrale gereed mei 2023

• Warmtepomp operationeel eind 2023



Vragen
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Het warmtenet
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Zo komt warmte in uw woning
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Warmte uit (bio)warmte-
installatie en met stoom en 
gasturbine en aquathermie

Hulpwarmtecentra
le

Verdeelstation De woningen 
en bedrijven 
in je wijk



Hoe werkt een warmtepomp
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Hoe wordt warmte geproduceerd
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