
Duinwijck Gasvrij is van start gegaan.
Er zijn bouwac viteiten op het terrein van de Vliehorst en langs het fietspad. Wat gebeurt er 
allemaal? 

Even terug in de jd. 

Wat doe je wanneer een bestaande energieleverancier aangee  te willen stoppen met de uitvoering 
van het lokale warmtenet? Va enfall wil met de exploita e stoppen omdat de kleinschaligheid van 
het warmtenet niet meer past in hun bedrijfsvoering. Voor de gemeente vormde dit aanleiding om 
samen met inwoners en Urgenda te onderzoeken wat de stand van het warmtenet is en hoe dit kan 
worden gemoderniseerd rich ng zowel gasvrij als CO2-vrij. En die oplossing is gevonden. 

Wat houdt het nieuwe warmtenet precies in?  

In zonnecollectoren wordt water verwarmd via een buizenconstruc e.  Dit water wordt opgeslagen 
in een buffer, een soort ondergronds zwembad van circa 30x30x3 meter. Deze buffer komt onder het
speelveld te liggen. Isolerende technieken houden het water op temperatuur. Alleen als de 
temperatuur onder de 50 graden Celsius zou komen, is er een installa e die bijspringt. Deze 
installa e komt in het nieuwe stookhuis te staan.  Via de bestaande leidingen van het warmtenet 
wordt het warme water aan de huizen afgegeven ten behoeve van verwarming en  voor warm water 
om te douchen. Die warmtebuffer is op temperatuur zodra het stook seizoen begint. 

Wat wordt er gemaakt? 

Een rek over de Vliehorst heen voor de zonnecollectoren

Zo’n 5.500 ‘heat pipes’ (zonnecollectoren) worden met behulp van een speciale construc e 
op het dak van de Vliehorst geïnstalleerd. Het was wel een tegenvaller in het project dat de 
collectoren niet op het dak zelf beves gd konden worden, maar daarvoor was het dak niet 
geschikt. In afwach ng van nieuwbouw van de Vliehorst gebruiken we eerst deze 
construc e. Op termijn zal die construc e worden afgebroken en worden de collectoren 

Hier komen de zonnecollectoren

Hier komt de ondergrondsewaterbuffer

Hier komt het nieuwe stookhuis



alsnog op het dak geplaatst. Of wellicht zal de Vliehorst gebruik van kunnen maken van de 
construc e als onderdeel van het nieuwe gebouw. 

Zo gaat het eruit zien

Op dit moment worden de funderingen voor de staanders van het rek aangelegd. En begin 
maart wordt het rek zelf geplaatst. De collectoren komen er later op in april.   Op verzoek 
van de Vliehorst worden alle stalenkolommen van een houten omlijs ng voorzien. Dat gaat 
in augustus gebeuren. 

Een stookhuis

Dit onderdeel van het project wordt gerealiseerd door Va enfall. Ze willen een goed 
werkend systeem overdragen. Ze gaan in alle huizen van de wijk een nieuwe afleverset 
plaatsen en gaan nieuwe gasketels aanleggen om de wijk te verwarmen. Va enfall hee  
gekozen om de bestaande oplossing met gas in de vernieuwing op te nemen. We vonden dat 
eerst jammer, maar het is een prach ge back-up en achtervang voor de opstar ase van de 
nieuwe oplossing. Het stookhuis is wel zo aangelegd dat de apparatuur voor de nieuwe 
oplossing er ook in past. 

De bouw van het stookhuis is in volle gang  en zal rond de zomer werkend zijn. 

Een waterbuffer 



De waterbuffer wordt afgedekt met ongeveer 80 cm grond en is dus straks onzichtbaar. Op 
het veld kan dan weer gewoon gespeeld worden. 

De waterbuffer wordt in april aangelegd.  Om mogelijk te maken dat er schoolkinderen in de 
Vliehorst kunnen logeren jdens de aanleg van de buffer, wordt er een soort duintje 
aangelegd op 13 meter van het gebouw af. Die grond wordt later gebruikt om de waterbuffer
af te dekken.  

Wie wordt de eigenaar van het warmtenet? 

Er is een warmtecoöpera e opgericht:  VlieWaCo. Doel is het leveren van duurzame warmte aan 
bewoners van Vlieland. 

VlieWaCo is ook enig aandeelhouder van het bedrijf Duinwijck Warmte BV. Dat bedrijf is opgericht 
om de realisa e en de exploita e van het warmtenet te gaan uitvoeren. Een BV is een betere 
structuur dan een coöpera e om zo iets uit te voeren.  

Binnen VlieWaCo maken we besluiten over de kosten en de opbrengsten. Iedereen die wil mag en 
kan meedenken. We hebben een Raad van Toezicht die ons met raad en daad ter zijde staat. En we 
hebben een Technische Commissie die ons helpt bij de technische zaken. 

Alle inwoners van Vlieland kunnen lid worden. 

Hoe is  dit project gefinancierd?

Duinwijck dient als voorbeeldproject voor het aardgasvrij maken van woonwijken. Om die reden 
ontving Vlieland van de VNG en het Rijk geld voor onderzoek en voor realisa e. De combina e van 
techniek hee  veel poten e en zou ook  onder sportvelden of parkeerterreinen passen in combina e
met heatpipes op daken in een woonwijk.

Van de subsidie kunnen we het grootste deel betalen. De bewoners gaan na realisa e hetzelfde 
betalen voor hun warmteafname als ze op dit moment aan Va enfall afdragen. Daarmee  is de 
exploita e vooralsnog rond. 

Nadere informa e

In Corona jd is het las g om mensen te ontmoeten, zeker in grotere groepen. Zodra het weer 
mogelijk is, organiseren we in inloopmiddag. Met platen en tekeningen van het project (in een iets 
groter formaat) en rondleiding door de wijk en over het terrein van de Vliehorst om alles te laten 
zien. Alle geïnteresseerden zijn dan welkom. 

Vooralsnog zijn we al jd bereikbaar via de mail duinwijck.gasvrij@gmail.com  en hebben we een 
website: www.duinwijckgasvrij.nl.  waar ook veel informa e te vinden is (zeker ook voor de 
bewoners van de wijk).


