Koers naar een haalbare warmtetransitie
Expertise en referenties Merosch

Merosch B.V.
Eendrachtsweg 3
2411 VL Bodegraven

T
E
I

0172 - 65 12 64
info@merosch.nl
www.merosch.nl

KVK
BTW
IBAN

27311612
NL8224.23.066.B01
NL80 TRIO 0197 8235 99

Inhoudsopgave
Inleiding .................................................................................................................................................................... 3
Bureauprofiel Merosch ............................................................................................................................................ 4
Visie op de warmtetransitie .................................................................................................................................... 5
Referentieprojecten ................................................................................................................................................. 6
1. Interpreteren van de startanalyse .................................................................................................................. 7
1.1 Startanalyse Zuiderpolder Haarlem ..................................................................................................................... 8
1.2 Marktverkenning warmtenetten Rijswijk ............................................................................................................... 9
1.3 Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie Midden-Holland ............................................................................ 10
2. Verrijken Startanalyse en opstellen Transitievisie warmte ....................................................................... 11
2.1 Warmteanalyse Omgevingsdienst Midden-Holland ........................................................................................... 12
2.2 Aardgasvrije wijken Rotterdam en Capelle a/d IJssel ........................................................................................ 13
2.3 Technisch/financiële analyse Kleurenbuurt Zaandam ....................................................................................... 14
2.4 Plan van aanpak warmtetransitie Bodegraven-Reeuwijk ................................................................................... 15
3. Advisering uitvoeringsplannen per wijk ...................................................................................................... 16
3.1 Proeftuin Aardgasvrije wijk Palenstein in Zoetermeer ....................................................................................... 17
3.2 Eerste laagtemperatuur warmtenet van Europa ................................................................................................ 18
3.4 Ontwikkeling riothermie in wijk Rivium ............................................................................................................... 20

2

Inleiding
In dit document krijgt u een korte introductie van:
• Wie is Merosch?
• Onze expertise op het vlak van de warmtetransitie en de warmtetransitieprojecten die we hebben
uitgevoerd en/of waar we aan werken, waaronder:
o de proeftuin aardgasvrije wijk in Zoetermeer;
o het eerste laagtemperatuur warmtenet van Europa in Roosendaal;
o de eerste warmtetransitievisie in Midden-Holland;
o het onderzoek naar het aardgasvrij maken van 30.000 woningen in Rotterdam.
We vertrouwen erop u met dit document een goed beeld te geven van wie we zijn en wat we kunnen en zijn u
graag van dienst in het haalbaar maken van de warmtetransitie opgave van uw gemeente.

Ons kantoor: een energieneutrale, circulair en aardgasvrij gerenoveerde gymzaal uit 1955
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Bureauprofiel Merosch
Missie
Merosch is een adviesbureau met 20 medewerkers dat
is opgericht in 2008. Merosch speelt een
toonaangevende rol in de verduurzaming van
gebouwen en gebieden. Dit moet en kan beter! We
zetten ons maximaal in voor een betere leefomgeving.
Dit doen we door:
• onderzoeken;
• ontwerpen;
• meten en monitoren;
• kennisdeling (intern en extern).

Werkwijze: Onderzoek & Ontwerp en Realisatie
De kracht van Merosch zit in het conceptueel en
integraal denken ten aanzien van:
• techniek;
• financiën;
• organisatie.

In 2019 won Merosch de Ondernemersprijs Midden-Holland

Dit kunnen we, omdat we zowel werkzaamheden verrichten in het kader van Onderzoek (transitievisies, analyses,
wijkplannen en energiestrategie, financiële analyse, marktverkenning) met onze conceptuele denkers en in het
kader van Ontwerp en Realisatie (technisch ontwerp, opstellen prestatie-eisen, installatietechnisch bestek,
aanbesteding, monitoring) met onze diehard techneuten die weten hoe de praktijk werkt en wat het kost.

Hoge ambities en grote complexiteit
We komen tot ons recht bij projecten met hoge ambities en grote complexiteit. Projecten waarbij aardgasvrij,
gezondheid, energie en circulariteit belangrijke thema's zijn, zijn onze specialiteit. Op dit gebied hebben we
inmiddels een aantoonbare track record opgebouwd.

Vestiging en Medewerkers
Merosch is gevestigd in Bodegraven. Vanuit onze circulaire gymzaal staan wij voor u klaar met een team van zes
adviseurs die zich op de Transitievisie Warmte richten.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs
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Visie op de warmtetransitie
Maatschappelijk draagvlak als randvoorwaarde
De warmtetransitie zal alleen succesvol zijn als hiervoor maatschappelijk draagvlak is. Dat kan alleen als we een
duidelijk toekomstplan hebben (Transitievisie Warmte) en tegelijkertijd aan de slag gaan met concrete projecten.
Om vervolgens van deze projecten en landelijke voortschrijdende inzichten te leren en onze visies aan te
scherpen.
Ofwel Warmtetransitievisies, Regionale Energie Strategieën, Intentieovereenkomsten en akkoorden zijn nodig,
maar mogen nooit losstaan van de praktijk en andersom. Dit uitgangspunt is de kern van waaruit we de
warmtetransitie benaderen en waar we ook aantoonbaar succesvol mee zijn. Zowel als het gaat om plannen en
visie met draagvlak als technische concepten die daadwerkelijk naar tevredenheid gerealiseerd zijn.

Lange- en korte termijn verbinden
In onze ogen moet de transitievisie warmte onderdeel uitmaken van een iteratief proces dat focus heeft op lange
termijn, maar op korte termijn ook gericht kansrijke projecten benoemd en op de rails zet. Deze projecten zorgen
ervoor dat de transitie gaat leven. Door leervolle praktijkervaringen, input voor vervolgstappen én (waar nodig)
bijstelling van de visie.

Tools
Merosch beschikt over eigen technische en financiële rekenmodellen. Deze zijn gevalideerd op basis van
aanbestedingen en monitoringsprojecten en daardoor zeer betrouwbaar. Daarnaast maken wij onder andere
gebruik van de volgende modellen en systemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesta MAIS
Leidraad Aardgasvrije Wijken
CEGOIA
Pico Geodan
Energietransitie-viewer
Warmteatlas
Nationale Energieatlas
Energielabelatlas
GIS software
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Referentieprojecten
Op de volgende pagina’s vindt u onze referentieprojecten. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de
projectverantwoordelijke. Het e-mailadres staat bij het project vermeld.
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1. Interpreteren van de startanalyse
De ervaring van Merosch in het interpreteren van de startanalyse blijkt uit de referentieprojecten:
1.1 Startanalyse Zuiderpolder Haarlem
1.2 Marktverkenning warmtenetten Rijswijk
1.3 Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie Midden-Holland
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1.1 Startanalyse Zuiderpolder Haarlem
Financiële analyse koppelkansen warmtenet
Looptijd project
2019
Opdrachtgever
Gemeente Haarlem, Iris de Jongh
Contactpersoon Merosch
Runa Lentz
r.lentz@merosch.nl

Rol Merosch
In opdracht van gemeente Haarlem is door Merosch een quickscan verricht waarbij de uitkomsten uit de
startanalyse door CE Delft voor de aardgasvrije infrastructuur per wijk nader is beschouwd voor de wijk
Zuiderpolder. Onderzocht is of een warmtenet voor de hand ligt en of het financieel zinvol is de koppelkans met
het vervangen van de riolering te benutten.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch heeft de uitkomst van de startanalyse door CE Delft geanalyseerd door de kosten van een warmtenet in
deze wijk in kaart te brengen. Daarnaast is beoordeeld of de buurt geschikt is voor een warmtenet. Tot slot is
berekend wat de financiële winst is om het realiseren van de ondergrondse infrastructuur van het warmtenet
tegelijk met het onderhoud van de riolering te realiseren.

8

1.2 Marktverkenning warmtenetten Rijswijk
Marktpartijen en expertpanel bieden inzicht
Looptijd project
2019
Opdrachtgever
Gemeente Rijswijk, Mark Bal
Contactpersoon Merosch
Menno Schokker
m.schokker@merosch.nl

Rol Merosch
Naar aanleiding van de uitkomst van de ‘energieschets’ als startanalyse voor gemeente Rijswijk, voerde Merosch
een marktverkenning uit en organiseerde een ‘expert-panel’ vooraf om de marktverkenning gerichter uit te kunnen
voeren.
Uitgevoerde werkzaamheden
De gemeente Rijswijk zet stappen richting een energieneutrale gemeente in 2050. Hiervoor heeft de gemeente
een energieschets laten opstellen. Uit deze energieschets kwam naar voren dat warmtenetten een belangrijk
middel zijn om te komen tot een gasloze en energieneutrale gemeente Rijswijk. Met de markverkenning door
Merosch ontstaat een scherper beeld van welke potentiële marktpartijen aanwezig zijn voor de ontwikkeling,
realisatie en exploitatie van warmtenetten en hoe zij aankijken tegen uitgangspunten als participatie, transparantie,
keuzevrijheid en duurzaamheid.
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1.3 Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie Midden-Holland
Werken aan draagvlak
Looptijd project
2020
Opdrachtgever
Duurzaamheidsplatform MiddenHolland
Contactpersoon Merosch
Ronald Schilt
r.schilt@merosch.nl

Rol Merosch
Namens het duurzaamheidsplatform van de bedrijven Midden-Holland (DPM-H) maakt Merosch onderdeel uit van
de stuurgroep Regionale Energie Strategie Midden-Holland. We kennen hierdoor de bestuurlijke context enerzijds
en de noodzaak van het goed doorvertalen en krijgen van draagvlak bij de bewoners en bedrijven anderzijds.
Onderdelen van de werkzaamheden zijn:
• het organiseren van een voorlichtingssessie;
• het geven van feedback en input in de regionale energie strategie.
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2. Verrijken Startanalyse en opstellen Transitievisie warmte
De ervaring van Merosch in het verrijken van de Startanalyse met lokale data en het opstellen van de
Transitievisie Warmte blijkt uit onderstaande referentieprojecten:
2.1 Warmteanalyse Omgevingsdienst Midden-Holland
2.2. Aardgasvrije wijken Rotterdam en Capelle aan den IJssel
2.3 Technisch/financiële analyse Kleurenbuurt Zaandam
2.4 Plan van aanpak warmtetransitie Bodegraven-Reeuwijk
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2.1 Warmteanalyse Omgevingsdienst Midden-Holland
De warmtetransitie in kaart voor zes gemeenten
Looptijd project
2017-2018
Opdrachtgever
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Anja van de Kruijs
Contactpersoon Merosch
Menno Schokker
m.schokker@merosch.nl

Rol Merosch
De regio Midden-Holland wilde door middel van een warmteanalyse antwoord op de volgende vraag:
“Met welke technieken zal in 2050 de gebouwde omgeving (utiliteitsbouw en woningen) verwarmd worden, en
welke ingrepen zijn er nodig in deze gebouwen om dit te realiseren?”
Dit heeft Merosch samen met CE Delft in kaart gebracht voor de zes gemeentes.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch heeft de modelwaarden uit het CEGOIA-model beoordeeld opdat de meest actuele kennis uit de praktijk
werd meegenomen in het model. Merosch trad daarbij op als kwaliteitsmanager, door de inputdata en
aangenomen kengetallen voor het CEGOIA-model te verifiëren.
Hiernaast verifieerde Merosch de warmteatlas en vulde de warmtebronnen aan. Vervolgens heeft Merosch de
buurten met behulp van een afwegingsmatrix onderzocht op de mate van kansrijkheid en snelheid van realisatie.
In de tweede fase van de analyse heeft Merosch voor drie representatieve buurten per gemeente een
buurtanalyse opgesteld. In deze analyse werden de belangrijkste aandachtspunten, kansen en knelpunten
inzichtelijk gemaakt.
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2.2 Aardgasvrije wijken Rotterdam en Capelle a/d IJssel
Onderzoek voor Transitievisie Warmte voor 30.000 woningen
Looptijd project
2018-2020
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Ronald van den Berg
Contactpersoon Merosch
Menno Schokker
m.schokker@merosch.nl

Rol Merosch
De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel
hebben de ambitie dat vóór 2050 alle gebouwen
aardgasvrij zijn. Woningcorporaties Woonstad en
Havensteder willen actief inzetten op verduurzaming
van hun bestaand vastgoed. Voor deze gemeenten en
woningcorporaties heeft Merosch een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de implementatie
van warmtenetten in de gebieden Het Lage Land,
Prinsenland, Rivium en Bongerd-Wingerd (totaal circa 30.000 woningen).
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch heeft samen met Rotterdam Engineering voor de gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente
Rotterdam en Woonstad en Havensteder voor bovenstaande vier gebieden een technisch-financieel
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om het volgende in kaart te brengen:
1. op welke wijze een warmtenet het meest optimaal kan worden gerealiseerd;
2. wat daarvan de technische, ruimtelijke en financiële consequenties zijn (er is een businesscase
doorgerekend voor de exploitatie van een warmtenet);
3. wat vervolgstappen zijn met bijbehorende aandachtspunten in relatie tot een verder aanbestedingsproces.
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2.3 Technisch/financiële analyse Kleurenbuurt Zaandam
Verduurzaming op gebieds- en gebouwniveau
Looptijd project
2013
Opdrachtgever
Woningcorporatie ZVH, Marco
Jonkman
Contactpersoon Merosch
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl

Rol Merosch
De gemeente Zaandam en woningcorporatie ZVH, verenigd in het samenwerkingsverband ‘De Zaanse Kracht’,
zijn voornemens om de Kleurenbuurt (bestaande wijk circa 700 woningen) grondig te verduurzamen. Merosch
heeft inzichtelijk gemaakt welke realistische, haalbare en samenhangende energieconcepten kunnen worden
toegepast bij deze warmtetransitie.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch heeft de technische, ruimtelijke en financiële consequenties van verschillende energieconcepten in beeld
gebracht (maatregelen op zowel gebieds- als gebouwniveau). Daarnaast is ingegaan op de wijze waarop de
energieconcepten kunnen worden geëxploiteerd.
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2.4 Plan van aanpak warmtetransitie Bodegraven-Reeuwijk
Voorbeeldprojecten voor particuliere woningeigenaren

Looptijd project
2018-2019
Opdrachtgever en
contactpersoon
Gemeente BodegravenReeuwijk, Jody de Graaf
Contactpersoon Merosch
Menno Schokker
m.schokker@merosch.nl

Rol Merosch
Bodegraven-Reeuwijk heeft de doelstelling in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren, werkt de
gemeente onder andere aan een warmteplan voor de gebouwde omgeving. Eén spoor binnen het warmteplan is
‘het realiseren van voorbeeldprojecten’. In dit kader heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk Merosch gevraagd een
plan van aanpak op te stellen om tot enkele demonstratieprojecten te komen, aangaande het verduurzamen en
aardgasvrij maken van woningen in particulier eigendom.
Uitgevoerde werkzaamheden
In het plan van aanpak is de verwachte omvang van de benodigde middelen voor de voorbeeldprojecten op
hoofdlijnen in beeld gebracht. Daarbij heeft Merosch een visie gegeven op het organiseren van de vraag, het
organiseren van het aanbod en het organiseren van de financiële middelen om tot voorbeeldprojecten te komen.
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3. Advisering uitvoeringsplannen per wijk
Onze ervaring bij de doorvertaling van de Transitievisie warmte naar uitvoeringsplannen per wijk komt naar voren
bij de volgende projecten:
3.1 Proeftuin Aardgasvrije wijk Palenstein in Zoetermeer
3.2 Eerste laagtemperatuur warmtenet van Europa in Roosendaal
3.3 Haalbaarheidsstudie geothermie in het Gooi
3.4 Ontwikkeling riothermie voor wijk Rivium
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3.1 Proeftuin Aardgasvrije wijk Palenstein in Zoetermeer
Technisch concept, business case en aanbesteding
Looptijd project
2018-2022
Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer, Peter Verheggen
Contactpersoon Merosch
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl

Rol Merosch
Voor de ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’ Palenstein is Merosch als adviseur betrokken bij het aardgasvrij maken van
1.117 woningen van 3 verschillende woningcorporaties en 2 gemeentelijke gebouwen op basis van een collectief
WKO-net.
Uitgevoerde werkzaamheden
De door Merosch uitgevoerde werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek
(technisch concept en businesscase) van een laagtemperatuur warmtenet met collectieve WKO als aardgasvrije
warmtevoorziening voor de wijk Palenstein. Daarnaast biedt Merosch begeleiding bij de besluitvorming om te
komen tot een gedragen exploitatiemodel. Tenslotte heeft Merosch een voorstel gemaakt voor de aanbesteding
van de realisatie van het meest optimale concept.
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3.2 Eerste laagtemperatuur warmtenet van Europa
Smart Climate Grid Roosendaal
Looptijd project
2013-2020
Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal,
Dick Maaskant
Contactpersoon Merosch
Robbert van Rijswijk
r.vanrijswijk@merosch.nl

Rol Merosch
Sinds 2013 is Merosch actief als energieregisseur van het eerste duurzame laagtemperatuur-warmtenet van
Nederland; Smart Climate Grid Roosendaal. Inmiddels zijn er 900 nieuwbouwwoningen op het warmtenet
aangesloten en draait het project succesvol. Merosch heeft gemeente Roosendaal ondersteund in het realiseren
van het warmtenet, van het concept tot de uitvoering.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch heeft het gehele traject uitgevoerd, van verkenning tot aanbesteding & realisatie van het warmtenet. De
eerste fase bestond uit het uitvoeren van een verkennende studie en het opstellen van een plan van aanpak.
Vervolgens is een wijkanalyse uitgevoerd, aan de hand waarvan de betrokken partijen hebben besloten om het
warmtenet te realiseren.
Vervolgens is door Merosch een uitvoeringsplan opgesteld en hielp Merosch met de aanbesteding en de
realisatie. Merosch is nog steeds betrokken bij het project en houdt zich op dit moment bezig met een uitbreiding
van het warmtenet in Roosendaal.
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3.3 Haalbaarheidsstudie geothermie in het Gooi
Analyse koppelkans warmtevoorziening nieuwbouw Crailo

Looptijd project
2019-2020
Opdrachtgever
GEM Crailo, Twan Zeegers
Contactpersoon Merosch
Runa Lentz
r.lentz@merosch.nl

Rol Merosch
Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Crailo (GEM Crailo) is bezig met de herontwikkeling van voormalig
kazerneterrein Crailo. De Gem Crailo is een samenwerkingsverband van de drie gemeenten: Laren, Hilversum en
Gooise Meren. Het voormalig kazerneterrein ligt op het grondgebied van de drie gemeenten. De gemeenten
zagen kans om met geothermie als warmtevoorziening voor de nieuwbouwwijk ook de omringende bestaande
bouw aardgasvrij te maken. GEM Crailo vroeg Merosch dit te onderzoeken.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch is ingegaan op de mogelijke toepassing van geothermie in het algemeen en voor Crailo in het bijzonder.
De techniek en toepassing van geothermie is in beeld gebracht met een overzicht van de huidige toepassingen
van geothermie in Nederland. Hierbij is ingegaan op de verwachte ontwikkelingen en lopende onderzoeken binnen
de Green Deal geothermie door EBN, en de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. Vervolgens is
aangegeven in hoeverre het toepassen van geothermie een optie is in de drie gemeenten Hilversum, Laren en
Gooise Meren, waarbij is aangegeven dat gezien de schaal, warmtevraag en bouwdichtheid van Crailo geothermie
voor de nieuwbouwwijk niet voor de hand ligt.
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3.4 Ontwikkeling riothermie in wijk Rivium
Warmte uit riool voor herstructureringswijk Capelle aan den IJssel
Looptijd project
2019Opdrachtgever
Gemeente Capelle aan den IJssel,
Inge Albregtse
Contactpersoon Merosch
Margriet Vlot
m.vlot@merosch.nl

Rol Merosch
In opdracht van het collectief van eigenaren van Rivium en in samenwerking met gemeente Capelle aan den
IJssel is door Merosch een energieconceptenstudie uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een geschikte
duurzame warmtevoorziening voor Rivium. Inmiddels is hier vanwege het innovatieve karakter Europese subsidie
voor aangevraagd en is gestart met de verdere uitwerking van het concept.
Uitgevoerde werkzaamheden
Merosch is ingegaan op de mogelijke toepassing van riothermie. Hiervoor zijn verschillende concepten van
riothermie naast elkaar gezet en vergeleken met WKO-concepten. Dit is gedaan in samenwerking met het
hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het grote voordeel is dat de rioolzuiveringsinstallatie van het
hoogheemraadschap naast de wijk ligt. Deze wijk is nu nog een kantorenwijk, maar wordt getransformeerd tot een
wijk met circa 5.000 woningen.
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