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Nagele gasloos door  
seizoensopslag voor 
warmte
Nagele, een dorp in de Noordoostpolder, is het enige dorp in Nederland waar alle 

gebouwen platte daken hebben. Vandaag de dag wil Nagele opnieuw van zich doen 

spreken: het wil het eerste aardgasvrije dorp in Nederland worden. Als onderdeel van het 

uitvoeringsplan ‘Nagele in Balans’ wordt in Nagele momenteel gewerkt aan de aanleg 

van een warmtenet met een HoCoSto-systeem als warmteopslag. Dit unieke waterbuffer-

systeem is in juli 2021 de grond ingegaan.

Tekst ing. Frank de Groot en Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

De platte daken worden gebruikt voor vacuümbuiscollectoren die energie opwekken in de vorm van warm water. Het warme water wordt via een warmtenet afgevoerd naar 

een ondergrondse, goed geïsoleerde opslagtank (aanleg is hier gestart). In de winter wordt hieruit warmte geleverd aan de omliggende woningen.



→

De HoCoSto-systemen kenmerken zich door een relatief ondiep ondergronds bassin met een inwendige constructie van aluminium. Wanden en bodem zijn goed geïso-

leerd om warmteverlies te beperken. Op de tekening het systeem in Nagele.
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Energietransitie

“D
e aanpak in Nagele is vooral 

vooruitstrevend omdat we 

een totaal ander warmte-

concept toepassen. Als je 

proeftuin bent, moet je iets uitproberen dat

nog niet eerder is gedaan”, vindt Rutger Berg-

boer, projectleider van coöperatie Energiek 

Nagele, die in 2017 het initiatief nam om Na-

gele te verduurzamen. Er werd samen met een 

aantal partners een prijsvraag uitgeschreven 

waarbij architecten, energiespecialisten, on-

dernemers en technische universiteiten wer-

den opgeroepen met vernieuwende ideeën te 

komen op het gebied van duurzame energie.

De jury koos unaniem voor het conceptplan

‘Nagele in Balans’ van Boom, HoCoSto, Sacon 

en INNAX, waarbij woningen energie krijgen

van een centrale seizoensopslag voor warmte.

Het projectplan werd ingediend als aanvraag 

voor een van de proeftuinen van het Program-

ma Aardgasvrije Wijken (zie kadertekst). Zo 

startte de realisatie van het project. Jos van 

Dalen, Programmadirecteur Aardgasvrije Wij-

ken: “Het doel van de proeftuinen is leren in 

de praktijk, zodat alle gemeenten straks in 

staat zijn om hun bestaande wijken te ver-

duurzamen. Omdat het een leertraject is in de 

werkelijke wereld zat de uitdaging niet zozeer 

in de techniek, maar veel meer in de vraag hoe 

je zoiets organiseert in de wijk. Dat gaat met

vallen en opstaan.”

Positieve businesscase voor rijtjes- 

huizen

Het concept is elders al een-op-een toegepast, 

maar nog niet eerder in een hele woonwijk.

Bergboer: “We zijn daarom in februari 2021 

gestart met acht woningen en een voormalig 

schoolgebouw. Een van de woningen kwam 

recent vrij en die gebruiken we als voorbeeld-

woning tijdens dit project. Met dit voorbeeld-

project doen we kennis en ervaring op die 

wordt meegenomen naar de volgende woon-

hoven.” In het grasveld dat tussen de wonin-

gen en de school ligt, is in juli 2021 een Ho-

CoSto-seizoensbuffer (zie foto’s) geplaatst van

1000 m³ met een piekbuffer van 24 m³. Op ba-

sis van het koudste jaar (het hoogste aantal

graaddagen) in de afgelopen twaalf jaar is de 

maximaal benodigde warmte vastgesteld, en
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de configuratie van de buffers, collectoren en 

warmtepomp bepaald. Intentie is om de gas-

gestookte cv-ketel, die nu nog in de school als 

back-up achter de hand wordt gehouden, na 

twee seizoenscycli te verwijderen.

De businesscase is met name positief voor het 

oudere deel van Nagele, waar voornamelijk 

rijtjeshuizen staan. “De leidingen van het 

warmtenet gaan hier via een ‘zonneschoor-

steen’ (soort leidingschacht) aan de zijkant 

van het woonblok omhoog, lopen over alle da-

ken, en gaan dan via de bestaande rookgasaf-

voer van de cv-ketel naar de afleverset in de 

woningen. Bewoners hoeven zelf dus niets te 

doen in hun woning waardoor het ook haal-

baar is voor bewoners met een smallere beurs. 

In het nieuwere deel van Nagele staan vooral 

twee-onder-een-kapwoningen. Daar moet de 

leiding bij iedere twee woningen aangebracht 

worden, waardoor de aanlegkosten hoger uit-

vallen. Voor dit deel van het dorp zullen we 

daarom het ontwerp verder optimaliseren en 

innoveren.”

Uitdagingen

Er is gedurende de voorbereiding al veel ge-

leerd. Soms waren er onderweg obstakels, ver-

telt Bergboer. “We liepen er tegenaan dat in 

eerste instantie de subsidie Stimulering Duur-

zame Energieproductie en Klimaattransitie 

(SDE+) niet mogelijk was voor ons systeem. 

Daarvoor moet je minimaal 200 vierkante me-

ter aan collectoren plaatsen en bovendien is 

deze subsidie perceelgebonden. Onze daken 

zijn natuurlijk nooit 200 vierkante meter per 

perceel, maar de collectoren staan wél met 

elkaar en met de seizoensbuffer in verbinding. 

Het is één systeem waarbij ook de buffer in 

een perceel ligt. ‘Zo simpel werkt het niet’, 

kregen we aanvankelijk te horen. Omdat we in 

overleg bleven én omdat we een proeftuin 

zijn, hebben we uiteindelijk toch toestemming 

gekregen, maar we zijn er driekwart jaar mee 

bezig geweest.” 

Nog een uitdaging was het plaatsen van het 

systeem zelf. Door de bijzondere ontwerpge-

schiedenis is het in Nagele niet mogelijk om 

zomaar iets te bouwen of aan te passen. Het 

bijna onzichtbare HoCoSto-systeem speelt 

daar mooi op in. Het warmtenet met de aan- 

en afvoer van de warmtebuizen loopt groten-

deels over het dak en de zonnecollectoren zijn 

zo vlak mogelijk geplaatst, zodat ze vanaf de 

straat niet te zien zijn. Bergboer: “Dat geldt 

ook voor de technische ruimte. Normaal ge-

sproken metsel je een gebouw, maar dat werkt 

in Nagele net iets anders. Daarom hebben we 

ondergronds, naast de buffer, een grote bak 

geplaatst voor alle regelapparatuur.”

Ook het betrekken van de bewoners was niet 

altijd makkelijk. Niet alle bewoners waren 

meteen overtuigd van het nut en de nood-

zaak van duurzame energie. Bergboer: “Het 

systeem is zo aangelegd dat er bouwtech-

nisch minimale overlast is voor de bewoners. 

Daarnaast blijft de hoogte van hun energiere-

kening hetzelfde als daarvoor. Die betaal-

baarheid is belangrijk voor draagvlak. We 

kunnen dat doen omdat we het klein houden, 

met de warmtebuffer dicht bij de woningen, 

maar ook omdat we geen winst hoeven ma-

ken.”

Zeggenschap

De zeggenschap over het warmtesysteem 

bleek een ingewikkeld vraagstuk, waarover 

goed moest worden nagedacht. “Er zijn drie 

partijen: de gemeente, de woningcorporatie 

en de woningeigenaren verenigd in Energiek 

Nagele. De corporatie heeft 185 woningen; 

hoeveel aandelen of zeggenschap moesten zij 

krijgen? De subsidie vanuit het Programma 

Aardgasvrije Wijken loopt via de gemeente, 

dus die wil ook iets te zeggen hebben. En onze 

woningeigenaren natuurlijk ook. Maar hoe 

moest de zeggenschap tussen die partijen 

worden verdeeld?”

Uiteindelijk is besloten om een stichting op 

te richten die voor 100 procent aandeelhou-

der wordt van een warmte-bv. “Deze stichting Fo
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Energietransitie

Praktijkervaringen in proeftuinen

In 46 gemeenten wordt binnen proef-

tuinen gewerkt aan het aardgasvrij ma-

ken van een woonwijk, dorp of buurt. 

Tussen 2018 en 2022 wordt door het 

hele land ervaring opgedaan. Hoe pak 

je dat aan, een wijk aardgasvrij ma-

ken? Het Programma Aardgasvrije Wij-

ken (PAW) deelt de eerste ervaringen. 

Het aardgasvrij maken van hele wijken 

blijkt een complexe opgave die een 

goede voorbereiding vereist. Het pro-

ject in Nagele is een van die projecten.

Het digitale platform www.aardgasvrijewij-

ken.nl vormt de schakel tussen de actieve 

deelnemers uit de proeftuinen en het Ken-

nis- en Leerprogramma (KLP) en vele ande-

re professionals die willen leren voor de 

wijkgerichte aanpak. Op het platform wor-

den de resultaten van het Programma 

Aardgasvrije Wijken (PAW) gedeeld in de 

vorm van producten, interviews en versla-

gen. Ook worden de PAW-activiteiten aan-

gekondigd, is er een helpdesk ingericht en 

kunnen gemeenten in een besloten omge-

ving leerervaringen delen. 

Tot slot is er een dashboard dat inzicht 

geeft in de samenstelling van de huidige 

portefeuille proeftuinen en daarin de 

voortgang.

heeft een ideëel doel: de winsten moeten ten 

goede komen aan Nagele en eventuele vol-

gende projecten. Alle drie de partijen hebben 

evenveel zeggenschap, en daarboven hangt 

een Raad van Toezicht. Met deze constructie 

krijgen we geen gedoe over aandelen en het 

ideële doel – voor en door het dorp – blijft 

overeind. Als we later besluiten toch in zee te 

willen met een ander warmtebedrijf, zal dat 

bedrijf onze uitgangspunten moeten onder-

schrijven, die juridisch geborgd zijn. Hiermee 

voorkomen we dat er te veel geld naar partij-

en gaat die geen binding hebben met het 

dorp.” 

Inspiratie

De kennis en leerervaringen van deze proef-

tuin worden ingezet om op te schalen naar de 

rest van het dorp, maar dienen ook ter inspira-

tie voor andere gemeenten. Van Dalen: “Deze 

proeftuin is een project waar veel enthousias-

te mensen aan werken. Het geeft een plezier 

om dat te zien, en er worden echt stappen ge-

zet. Dat is fantastisch. Het was soms best een 

bumpy road, maar daar leer je van. Zo is het 

een ontzettend mooi voorbeeld geworden dat 

andere gemeenten in Nederland inspireert om 

ook stappen te zetten richting het verduurza-

men van hun wijken.”

Meer weten?

Op www.energieknagele.nl staan plannen, 

schetsen en de laatste ontwikkelingen over de 

overstap naar aardgasvrij in Nagele.
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