
 
Vragen en antwoorden Informatiesessies - november 2022 
Onderwerp: Seizoensopslag Warmte Nesselande 

 
Onderstaand leest u de vragen en antwoorden die gesteld zijn door bewoners en ondernemers tijdens verschillende informatiesessies online.  

Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken via werkenaanwarmte@eneco.com.  

November 2022  

Vragen Antwoorden 
Gaan jullie verder met de ontwikkeling van de 
seizoensopslag bouwen? 

Nee, Eneco stopt met de ontwikkeling van de seizoensopslag warmte in Nesselande, omdat uit de onderzoekresultaten is gebleken dat de 
onderste kleilaag in de bodem te weinig isolerend vermogen heeft, waardoor er na het opslagproces te weinig warmte overblijft.  
 
De opslag van warmte is belangrijk voor het verduurzamen van warmtenetten, we gaan daarom op zoek naar nieuwe locaties in 
Rotterdam en omgeving. 
 

Oktober 2022  

Vragen Antwoorden 
Is het een gesloten systeem, de leiding die 
ondergronds zit? 

Nee. Er zijn twee bronnen/putten, die een paar honderd meter afstand van elkaar de grond ingaan. In de zomer halen we water naar 
boven, daar maken we met een warmtewisselaar warm, en dan sturen we het water direct weer naar beneden. In de winter halen we 
heet water naar boven, daar halen we met de warmtewisselaar de warmte uit, en dan sturen we het water direct weer naar beneden. 
Netto halen we dus geen water weg uit de bodem. 

 
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. 
 

Zijn er gezondheidsrisico’s te verwachten? Nee, dat is niet te verwachten. De Seizoensopslag geeft geen uitstoot en er is ook geen geluidsproductie. We pompen alleen water rond, 
ondergronds en bij de installatie op Nessepoort. Er vindt geen productie van warmte plaats. 

Is er risico op bodemvervuiling? Nee, we voegen alleen warmte toe met behulp van water. Als we een omgevingsvergunning aanvragen moeten we ook een 
monitoringsplan opstellen. We monitoren de installatie continue, de installatie wordt ook uitgebreid getest. 
 

Is er risico op overlast? 
 

Bovengronds merk je niets van de opslag van warmte in de bodem. Er komt een installatie in een gebouw, vergelijkbaar met een  zoals 
een bedrijfspand. De installatie bestaat alleen uit pompen. Er is geen geluidsproductie en er is geen uitstoot. 
 
Wel kan er tijdelijk overlast zijn van werkzaamheden en een nieuwe boring als er besloten wordt om de seizoensopslag te bouwen. 
 

mailto:werkenaanwarmte@eneco.com


Wat zijn de voordelen voor de bewoners en de wijk? Met behulp van de seizoensopslag wordt de warmtelevering aan Nesselande nog duurzamer. De seizoensopslag fungeert ook als back-up 
warmtevoorziening voor de wijk. 

Wordt de warmte alleen voor Nesselande gebruikt? Ja. Nesselande heeft een eigen warmtenet, dat gevoed wordt vanuit het grotere warmtenet van Rotterdam. De warmte die we in de 
zomer opslaan gebruiken we om in de winter het warmtenet van Nesselande mee te voeden.  

Hoe ziet de installatie er uit op de locatie? De installatie zelf zie je niet. Buiten zie je twee putdeksels in de grond op de twee bronlocaties. De pompinstallatie staat in een 
bedrijfspand. De gemeente stelt eisen aan hoe het bedrijfspand eruit moet zien.  

Waar komt de installatie precies?  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, zodat het past bij de bestaande bebouwing van Nessepoort. 

 
Waar komt de warmte vandaan? 

De warmte komt voor een groot deel uit de Rotterdamse haven en betreft restwarmte uit de afvalverwerkingscentrale van AVR. De 
warmte wordt via een hooftransportleiding van de Rotterdamse haven naar Nesselande getransporteerd. Op Nessepoort staat een 
warmteonderstation. Daarin wordt de warmte van het hoofdnet overgedragen aan het warmtenet van Nesselande. In de winter als er 
pieken zijn in de warmtevraag, zetten we nu nog gasketels om de extra warmte te maken. Door de warmte die in de zomer over is in op te 
slaan in de grond, hoeven in de winter de gasketels minder. Daardoor wordt de warmte nog duurzamer dan nu. 

 
Is de warmte duurzaam? 

Met de warmte die we in het Rotterdamse net gebruiken is, besparen we 69% aan CO2-uitstoot ten opzichte van elke woning een eigen 
cv-ketel. Op eneco.nl/warmte-etiket staat meer informatie over de duurzaamheid van het warmtenet van Nesselande, onder Rotterdam.  

Als er minder gas nodig is, wordt de warmte in 
Nesselande dan ook goedkoper. 

De warmtetarieven zijn gereguleerd in de Warmtewet. Nu is het nog zo dat de tarieven niet gekoppeld zijn aan een specifiek warmtenet, 
maar voor verschillende netten gelijk zijn. De afgelopen jaren zijn de tarieven voor warmte wel onder het maximum tarief, dat een 
warmteleverancier mag rekenen vanuit de wet, gebleven.     

December 2021 

Vragen Antwoorden 
Heeft de seizoensopslag ook voordelen voor de 
bewoners? 

Met behulp van de seizoensopslag wordt de warmtelevering aan Nesselande nog duurzamer. De seizoensopslag fungeert ook als back-up 
warmtevoorziening voor de wijk. 

Is de warmteopslag ook alleen bestemd voor 
Nesselande?  

Ja, de warmte die we daar in opslaan wordt alleen gebruikt voor Nesselande. 

 
Heeft Eneco ook het plan om deze seizoensopslag in 
de toekomst groter te maken om bijvoorbeeld ook 
Zevenkamp vanuit te beleveren? 

Nee dat plan hebben we niet. Deze seizoensopslag is relatief klein en goed om van te leren voor eventuele nieuwe grotere 
opslagsystemen in de toekomst. Seizoensopslag is een belangrijke schakel voor het verduurzamen van warmtenetten. 

 
Krijgt elke wijk zijn eigen warmteopslag?  Nee, dat verwachten we niet. Wel denken we dat er op meerdere strategische punten in het net een warmteopslag kan komen.  

Hoe werkt seizoensopslag  
Is dit nu alleen warmteopslag of is dit ook een vorm 
van warmtewinning? 

We slaan alleen warmte op. De warmte komt voor een groot deel uit de Rotterdamse haven en betreft restwarmte uit de 
afvalverwerkingscentrale van AVR. De warmte die we opslaan is over in de zomer. Door deze warmte op te slaan en in de winter te 
gebruiken gaan we efficiënter om met duurzame warmte die beschikbaar is. Warmte wegkoelen is niet meer nodig en ook de inzet van 
gasketels die in de winter de pieken in de warmtevraag opvangen, is niet meer nodig.  
We winnen geen warmte zoals bijvoorbeeld bij geothermie wat vaak ook veel dieper in de aarde zit, tussen de 2,5 en 4 km diep.  

Is er extra productie van warmte nodig voor de 
opslag? 

Nee, er wordt geen extra warmte geproduceerd. Door de seizoensopslag hoeven we juist minder warmte te produceren, zoals bij pieken 
in de warmtevraag in de winter. Door de opslag is er al extra capaciteit beschikbaar.  

Hoe zit het met krimpen en uitzetten van de 
ondergrond? Ten opzichte van andere 
seizoensopslagen en wat is daar van bekend?  

Met seizoensopslag van warmte wordt alleen water rondgepompt en in die zin niks uit de grond haalt of aan de grond toevoegt. Er is wel 
een effect van temperatuurverschil en drukverandering door het invoeden en weer onttrekken warmte, dat kan minimaal krimpen en 
zettingen veroorzaken. Vanwege de grote diepte van de opslag, en de minimale zettingen 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.  

https://www.eneco.nl/warmte-etiket


 
Er zijn meerdere opslagsystemen operationeel geweest in het verleden, er zijn daar minimale zettingseffecten van bekend.  Sinds 
ongeveer 6 maanden draait er een project in Noord-Holland, Middenmeer, in de glastuinbouwgebied waar ook weer nieuwe 
meetgegevens van bekend worden, vooralsnog zijn de eerste resultaten daar ook binnen de verwachtingen. Dit systeem is het meest 
verglijkbaar. Verder wordt er gekeken naar een nieuw systeem op de campus van TU Delft en in Leeuwarden zijn er ook ambities om een 
seizoensopslag te bouwen. 

Wat is precies het verschil tussen WKO-systemen, 
waar er al tientallen van zijn in Rotterdam en deze 
opslag. 

Bij WKO’s slaan we warmte en koude op, soms ook iets minder diep. Deze warmte slaan we op met een temperatuur van 40 tot 60 graden 
Celsius. Bij de seizoensopslag voor Nesselande is de temperatuur hoger van 60 tot 90 graden Celsius.  

Zijn er risico’s voor de grondwaterstand? Nee, voor de grondwaterstand is er geen risico, we nemen geen grondwater weg, het water dat we boven halen, stoppen we 150 meter 
verderop weer in de grond, dat stukje is helemaal vergelijkbaar met een WKO-systeem. 

Komen er bij WKO’s verzakkingen van grond voor in 
de omgeving? 

Nee, die komen niet voor. De gemeente onderzoekt op basis van satellietmetingen of er verzakkingen van grond voorkomen in de 
omgeving van WKO-systemen waar warmte opgeslagen wordt. Daaruit blijkt dat die niet voorkomen.  

Eneco is een commercieel bedrijf, het zou wel 
helpen als een onafhankelijke instantie zou 
monitoren?   

Eneco heeft de ambitie om in 2035 alle energie waaronder warmte die we leveren 100% duurzaam willen hebben. Seizoensopslag is een 
belangrijke techniek die kan helpen om het warmtenet te verduurzamen. We zijn ervan overtuigd dat de energietransitie en de duurzame 
ontwikkelingen die nodig zijn, alleen succesvol kunnen zijn als we projecten in goede harmonie met de omgeving, bewoners en 
ondernemers kuitvoeren. We zetten daarom in op het vroegtijdig betrekken van de omgeving en hebben oog voor de belangen van 
betrokken.    
 
Vanuit de formele procedure  voor de seizoensopslag heeft de Omgevingsdienst Haaglanden, de functie van onafhankelijke controlerende 
instantie. Zij werken in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. De omgevingsdienst heeft de taak om de vergunning  te verlenen, toezicht 
te houden op de effecten van de seizoensopslag en te handhaven. Een keer per jaar aan het eind zijn we verplicht om een 
effectrapportage op te leveren die de omgevingsdienst controleert. Als daar afwijkingen in zijn zal de omgevingsdienst ook handhaven op 
de gemaakte afspraken. Bij ongewenste effecten kan de seizoensopslag volledig uitgeschakeld worden. De ondergrond gaat dan weer 
terug naar de oorspronkelijke staat.  
 
Mocht dit onvoldoende de zorgen bij bewoners wegnemen over de eventuele effecten van de seizoensopslag, kan er bekeken worden 
welke opties er nog meer zijn om de seizoensopslag te monitoren. Als de resultaten van de onderzoeksboring positief zijn, kunnen we 
daar in afstemming met een groep bewoners en ondernemers een plan voor maken.   

Wat is er bekend van effecten op de lange termijn 
van de opslag van warmte. Als bewoners maken wij 
ons hier toch zorgen over. Als het project gereed is 
en er blijken op termijn toch effecten op te treden 
willen bewoners één partij hebben die de 
verantwoording neemt. 

We verwachten minimale effecten op de korte en lange termijn, maar we gaan dit continue meten en gegevens verzamelen om dit nader 
aantonen. We starten met een nulmeting en daarna gaan we metingen uitvoeren met de onderzoeksboring. Voor het verkrijgen van de 
vergunning voor de seizoensopslag moeten we de meeteffecten ook rapporteren. 
 
De Omgevingsdienst Haaglanden moet de vergunning verstrekken. Als de seizoensopslag aangelegd mag worden, meten we de komende 
15 – 20 jaar de effecten, zolang als de seizoensopslag operationeel is.  
 
Samen met het onderzoeksteam bepalen we welke metingen er nodig zijn, voor de vergunning en voor onderzoek. Indien gewenst 
kunnen we op verzoek van bewoners extra metingen doen op punten van zorg. Dit kan in nader overleg met elkaar bepaald worden. Ook 
kunnen er afspraken gemaakt worden over het delen van de resultaten van metingen met omwonenden voor de hele looptijd van de 
seizoensopslag en welke partij eerste aanspreekpunt is voor de bewoners en ondernemers in de directe omgeving tijdens de aanleg en 
beheerfase. Eneco ontwikkelt de seizoensopslag, daar kunnen bewoners nu al terecht met vragen over het project.   

Weten jullie al hoe de grond er uit ziet? We weten al veel over de ondergrond in R’dam oost uit bestaande gegevens, maar we gaan dat nog verder onderzoeken ter plaatse met 
de onderzoeksboring. Een van de betrokken onderzoeksbedrijven KWR houdt zich ook bezig met onderzoeken voor drinkwater.   



De warmteopslag zit natuurlijk heel diep op zo’n 200 
meter. Verwachten we invloed op de flora en fauna 
die daar leven?  

 

Nee, op deze diepte verwachten we geen effecten, ook niet ter hoogte van het maaiveld. De samenstelling van de grond is wel belangrijk 
voor de uitstraling van de seizoensopslag, daarvoor doen we ook eerst de onderzoeksboring om meer kennis van de grondlagen op te 
doen.  

 
Wat doe je met de warmte die overblijft in de 
opslag?  

 

In principe willen we niet te veel warmte opslaan (overladen). We verwachten voldoende historische gegevens te hebben van het 
warmtenet van Nesselande dat we goed weten hoeveel warmte er nodig is in de winter om de opslag leeg te maken om daarmee 
woningen en bedrijven te verwarmen.   

Hoe groot wordt de seizoensopslag?  Ondergronds komt de op opslag zo’n 200 meter diepte. De opslag heeft een diameter van ongeveer 100 meter. 
Bovengronds komt een gebouw met enkele pompen, een warmtewisselaar en meetapparatuur.  Aan dit gebouw worden dezelfde eisen 
gesteld als ieder ander pand dat op een kavel in Nessepoort gebouwd wordt. 

Zijn er gezondheidsrisico’s te verwachten? Nee, dat is niet te verwachten. 

Is er geluidsoverlast te verwachten van de 
seizoensopslag zelf? 

Nee, alleen van de werkzaamheden, dat kan wel tijdelijk enige geluidsoverlast geven maar van de definitieve seizoenopslag niet. 
 
 

Vergunning   
Is er nog een vergunningenprocedure? Ja, er zijn twee vergunningenprocedures. Een voor de onderzoeksboring die vergunning is in december aangevraagd. Als de 

onderzoeksresultaten gunstig zijn en we verwachten dat een positief besluit over de seizoensopslag kan komen, starten we de 
voorbereidingen voor de tweede vergunningenprocedure, dat is waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2022. Deze is voor de definitieve 
seizoensopslag. 

Verwachten jullie problemen bij de vergunningen?  

 
Voor de onderzoeksboring zijn we goed voorbereid om aan alle vergunningseisen te voldoen. Deze vergunning is in aanvraag bij de 
gemeente Rotterdam. 
Voor de seizoensopslag verwachten we ook dat we binnen de voorwaarden kunnen blijven, maar we moeten ook de resultaten van de 
onderzoekboring nog afwachten en daarover in gesprek gaan met de omgeving. Ook al verwachten we wel dat we aan de voorwaarden 
kunnen voldoen moeten we eerst de onderzoeksboring afwachten. De vergunning voor de seizoensopslag moet aangevraagd worden bij 
de Omgevingsdienst Haaglanden.  

Locatie  

Waarom bij Nesselande op die locatie?  
 

Nesselande heeft een eigen warmtenet en het is een midden temperatuurnet. Deze twee technische uitgangspunten maken het gunstig 
om juist hier een seizoensopslag toe te passen. Met de seizoensopslag wordt de warmtelevering in Nesselande nog   duurzamer en de 
opslag fungeert ook als back up. Nesselande heeft ook een eigen warmteonderstation, waar we de koppeling met de seizoensopslag 
kunnen maken en de uitwisseling van warmte plaats kan vinden.  De locatie Nessepoort biedt ook voldoende ruimte hiervoor. Al deze 
factoren bij elkaar maakten Nesselande een gunstige locatie voor de seizoensopslag.  

Werkzaamheden  
Wordt er vooral overdag geboord? De werktijden zijn van 7.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden bijvoorbeeld 

door extreme kou niet uitgevoerd kunnen worden. In zo’n geval kan het voorkomen dat we in het weekend of in de avond door moeten 
werken. Omwonenden worden hierover van te voren geïnformeerd. 

Communicatie  
Er zijn veel mensen die geen brief hebben 
ontvangen, hoe kan dat? 

Alle bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de onderzoekboring zijn per brief uitgenodigd.  Met bewoners naar het 
verspreidingsgebied gekeken. Binnen het verspreidingsgebied zijn er mensen die geen brief hebben ontvangen. Eneco zorgt ervoor dat 
alle bewoners in het verspreidingsgebied alsnog geïnformeerd worden.  

Waarom is het verspreidingsgebied niet groter 
gemaakt? 

De overlast van de werkzaamheden voor de onderzoeksboring beperkt zich tot een klein gebied. Als uit de onderzoeksboring blijkt dat de 
seizoensopslag gebouwd kan gaan worden, zullen we meer bewoners betrekken en de informatie daarover ook breder verspreiden.  

Hoe kunnen bewoners betrokken blijven? Eneco heeft tussen december 2021 en eind 2022 verschillende momenten vastgelegd om met bewoners en ondernemers uit Nesselande 
over de komende projectmijlpalen te informeren.  



 
Als blijkt dat de seizoensopslag aangelegd kan worden, zou er als bewoners dat op prijs stellen een bewonersgroep betrokken kunnen 
blijven, om ook tijdens de operationele fase van de opslag op de hoogte te blijven van de voortgang en resultaten van de metingen.  

Tarieven en woningwaarde  

Krijgen we in Nesselande ook een andere 
warmteprijs? 

Nee, de opslag zal niks veranderen aan de warmtetarieven voor Nesselande. 
 

Er zijn bewoners die zich zorgen maken over hun 
huizen, dat die misschien minder waard zouden 
worden?  

Met de seizoensopslag zetten we juist weer een stap in het duurzamer maken van de energievoorziening in Nesselande. Dus het lijkt 
onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een waardedaling.   
 

  

 


