
In Nesselande treffen wij voorbereidingen om verschillende grondlagen te onderzoeken. Dit onderzoek vindt 

plaats op het bedrijventerrein Nessepoort. In januari 2022 verwachten we daarvoor aan de Otto van 

Tussenbroekstraat tijdelijk een boorinstallatie te plaatsen. Hiermee onderzoeken we de opbouw van de 

ondergrond en beoordelen of die geschikt is voor de opslag van warmte. Het tijdelijk op kunnen slaan van 

warmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de warmtevoorziening. 

 

Wat is seizoensopslag warmte 

In Nesselande verwarmen we woningen en bedrijven met warmte uit het stadswarmtenet. Het is onze ambitie 

om het stadswarmtenet steeds duurzamer te maken. Zo willen we graag de warmte die in de zomer over is, 

kunnen gebruiken om in de winter uw woning of bedrijf mee te verwarmen. Dit kan door deze warmte tijdelijk 

op te slaan in de grond. Dit heeft als voordelen, dat we: 

• de warmte uit het stadswarmtenet duurzamer kunnen benutten; 

• minder aardgas nodig hebben voor het opvangen van de pieken in de warmtevraag in de winter; 

• altijd een back up aan warmte voor Nesselande beschikbaar hebben. 

 

Waar staan we nu 

Wij werken in dit project met onderzoekspartners Deltares, IF Technology, KWR, Shell en TNO. Uit een 

bureaustudie is gebleken dat de grond in Nesselande geschikt is om warmte op te slaan. Met de boring in 

januari 2022 willen we de opbouw en eigenschappen van de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Met 

deze bodeminformatie kunnen we de geschiktheid voor seizoensopslag nader bepalen.  

 

Hoe wordt u geïnformeerd 

Na de boring bestuderen wij met onze partners de resultaten van het onderzoek. Er wordt een zorgvuldig 

proces doorlopen, waarbij we bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de proefboring op de 

hoogte houden van de resultaten en het vervolg van het project. Dit doen wij via informatiebrieven of 

informatiesessies online of op een locatie in de wijk, als de coronamaatregelen dit toelaten. In de onderstaande 

planning zijn de belangrijkste informatiemomenten weergegeven.  

 

Voorlopige planning 

November 2021 Informatiemoment – Aankondiging boring grondonderzoek  

December 2021 Aanvragen vergunning voor het plaatsen van de tijdelijke boorinstallatie en het 

onderzoeken van de ondergrond in Nesselande.  

Januari 2022  Informatiemoment – Voorbereiding werkzaamheden 

Jan/Feb 2022  Plaatsen van de tijdelijke boorinstallatie en start onderzoek ondergrond. De werkzaamheden 

duren 8 weken waarvan er 2 tot 3 weken geboord wordt.  

April 2022 Informatiemoment – Afronden werkzaamheden 

In april 2022 wordt de tijdelijke boorinstallatie verwijderd en bouwterrein opgeruimd. 

Mei 2022 Onderzoeksteam van TNO, Deltares, IF Technology bestudeert resultaten grondonderzoek  

Juni/Juli  Informatiemoment – Onderzoeksresultaten  

Als blijkt dat de ondergrond geschikt is voor een seizoensopslag warmte organiseren wij een 

informatiebijeenkomst over het vervolg. Als blijkt dat de ondergrond niet geschikt is, 

ontvangen omwonenden een informatiebrief. 

Oktober 2022 Informatiemoment – Voortgang en planning 

Nov/Dec 2022  Besluitvorming over de seizoensopslag kan plaatsvinden. 

December 2022 Informatiemoment – Besluit en eventueel vervolg project  

Wat kunt u verwachten van de tijdelijke boorinstallatie 

De tijdelijke installatie en het werkgebied komen aan de Otto van Tussenbroekstraat tegenover het huidige 

warmtestation van Eneco. Onderstaand is de locatie weergegeven. De installatie is ongeveer 15 meter hoog. 

Om veilig te kunnen werken, gebruiken we ongeveer een werkterrein van ca 300 vierkante meter. Na de 

werkzaamheden blijft alleen een betonnen putbehuizing van 1 bij 1 meter zichtbaar op de boorlocatie. 

 

De boringen vinden in principe alleen op werkdagen overdag plaats. De werktijden zijn van 7.00 uur tot 17.00 

uur. Het kan in uitzonderlijke situaties wenselijk zijn om ook in de nacht of in het weekend te moeten boren. 

Als dat het geval is, informeren wij u hier apart over. Door het gebruik van speciale boortechnieken geeft het 



boren nauwelijks trillingen. Wat betreft het te verwachten geluid: er is tijdens de boring een aggregaat nodig en 

voor en na de boring kan de op- en afbouw van materiaal enige geluidoverlast geven. Het verkeer rondom de 

boorlocatie zal minimaal hinder ondervinden.  

 

Tijdens deze boring wordt er geen warmte in de grond opgeslagen, we onderzoeken alleen de grondlagen. 

 

Locatie boring  

 

Locatieschets t.o.v. Nesselande  Locatieschets t.o.v. Bedrijventerrein Nesselande 

 

Goed om te weten 

• Het onderzoek en de ontwikkeling van seizoensopslag van warmte in Nesselande gebeurt in nauw overleg 

met de gemeente Rotterdam. Zowel de vergunning voor de onderzoeksboring (2021) als de vergunning 

voor de seizoensopslag (2022/2023), verlopen via de reguliere voorbereidingsprocedures van de 

gemeente. 

• Het definitieve besluit over de seizoensopslag van warmte wordt eind 2022 genomen. 

 

Wat kunt u verwachten van de seizoensopslag 

Op korte termijn wordt de onderzoeksboring uitgevoerd. Daarbij wordt nog geen warmte opgeslagen. Wanneer 

op basis van deze boring blijkt dat warmteopslag kan worden toegepast, komt daar het volgende bij kijken: 

• Warmte wordt opgeslagen in een zandlaag die gelegen is op een diepte van circa 150 – 200 m diepte. Deze 

zandlaag functioneert als een grote thermosfles voor de opslag van warm grondwater. Overtollige 

(rest)warmte uit het warmtenet kan in de zomer worden opgeslagen op een temperatuur van 60 tot 90 C 

en in de winter weer worden gebruikt voor de verwarming van woningen. Vanwege de grote diepte van de 

opslag worden er geen nadelige effecten aan de oppervlakte verwacht. Dit wordt onderbouwd en getoetst 

in de effectrapportage die onderdeel is van de vergunningenprocedure voor het warmteopslagsysteem. 

• Voor seizoensopslag is bovengronds enkel een gebouw nodig met enkele pompen, een warmtewisselaar en 

meetapparatuur. De installatie geeft geen geluid of trillingen en er is geen sprake van uitstoot naar de 

omgeving. Als het project gerealiseerd wordt, komt het gebouw op het kavel K09 aan de Otto van 

Tussenbroekstraat, tegenover het huidige warmtestation van Eneco op nummer 165.  Aan dit gebouw 

worden dezelfde eisen gesteld als ieder ander pand dat op dit kavel gebouwd zou kunnen worden. 

 

Wie doet wat 

• Ontwikkelaar/opdrachtgever: Eneco 

• Onderzoekspartners: KWR, Shell, TNO, Deltares 

• Uitvoerder proefboring: IF Technology & boorfirma (nog nader te bepalen) 

• Behandeling en uitgifte vergunningen en uitgifte grond: Gemeente Rotterdam & Provincie Zuid-Holland 

 

Wilt u meer informatie? 

Kijk op eneco.nl/seizoensopslagnesselande. Of mail ons via werkenaanwarmte@eneco.com onder vermelding 

van ‘Projectteam Seizoensopslag Nesselande’. Bellen kan ook via 088 – 8 955 500 (u betaalt uw gebruikelijke 

belkosten). We zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.  
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