
Samen Warm Overhees
en warmte uit vijvers

Update jan ‘23

Verkenning duurzame warmte Overhees 
en meet- en demonstratie opstelling 

kinderboerderij Veenweide

Bewonersinitiatief van de Soester 
Energiecoöperatie (SOEN) 

Duurzame energie voor en door bewoners



Agenda

• Stand van zaken 
proefopstelling

• Communicatie en 
informatiesessies

• Wvttk



Update 18 jan ‘23

• “Bewoners” Veenweide vinden het 
binnenklimaat een stuk behaaglijker.

• Het system zou voor gebruikers verder 
verbeterd kunnen worden (andere 
aansturing/thermostaat)
maar dat is nu geen doel

• Er zijn geen aanpassingen aan het system 
uitgevoerd, anders dan de instellingen van 
de (hybride) warmtepomp

• Bijvullen van het systeem (lucht eruit halen)

• Slang in vijver onder water bevestigen

• Extra bescherming warmtepomp is geplaatst

• Extra bescherming warmtewisselaar pas als 
water niveau is gedaald



Cijfers tot nu toe

Van 20 oktober tot 18 januari is er 

• ~1450 m3 gas uitgespaard
2900 kWh extra stroom verbruikt

• 11600 kWh warmte uit de vijver gehaald ( 
ter vergelijking: 35 zonnepanelen over 
een heel jaar ~ 11600 kWh)

• Getallen zullen ongeveer verdubbelen 
voor gehele winterseizoen.



Winters weer

• Ook tijdens vorstperiode (er werd 
geschaatst) bleef watertemperatuur 
onder het ijs > 3oC en werkte de 
warmtepomp zonder enig probleem.

• Watertemperatuur rond 
warmtewisselaar wijkt niet af van 
andere plekken in de vijver (niet 
meetbaar).

• Tussen de platen is het water 
hooguit 0,1-0,2 graden kouder.



Modellering

• Komende weken wordt er met 3 
modellen gewerkt

• digital twin die het verticale profiel van 
watertemperaturen in de vijver beschrijft

• 3D-model van de warmtewisselaar in de 
vijver. 
• 1) Effect van huidige 

warmtewisselaar en
• 2) wat als er 10 tot 50 keer zoveel 

warmte zou worden onttrokken

• Gedetailleerd model van 
warmteuitwisseling tussen MEFA en het 
omliggende water

Wanneer is de test geslaagd?



Communicatie & 
Outreach

• Omwonenden hebben grote 
interesse in het systeem

• Ook vraag van externen om 
informatie te delen

Voorstel: 

• Informatiesessie voor 
buurtbewoners

• Informatiesessie voor externen 
(gemeenten, waterschappen)

• Op de kinderboerderij, tweede 
helft februari / begin maart
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