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Primeur - Mijnwater verwarmt bestaande woningen Wonen Zuid
Op 1 juli is het zover. Dan gaat de knop om in de flatwoningen aan de Tacitus-en Marcellusstraat in Heerlen.
Vanaf dat moment wordt mijnwaterenergie gebruikt voor het verwarmen van de appartementen en zorgt
voor warm kraanwater. Het is voor het eerst dat dit toegepast wordt in bestaande woningen.
Primeur
Voor Wonen Zuid is het ontzettend belangrijk om bij nieuwbouw en renovatie te kiezen voor duurzame
oplossingen. Daarom is bij de renovatieplannen van de 94 flatwoningen gekozen voor duurzame levering van
warmte met mijnwaterenergie. Een primeur.
Duurzaam en betaalbaar
Wonen Zuid en Mijnwater B.V. hebben het project samen ontwikkeld. Daarbij is niet alleen de factor
duurzaamheid van belang, maar ook betaalbaarheid en comfort. Na de renovatie zijn de appartementen goed
geïsoleerd en daardoor zeer energiezuinig. De goed geïsoleerde appartementen hebben elk een eigen meter
voor de verwarming, het verwarmen van kraanwater én een eigen thermostaat. Daardoor krijgen bewoners
meer inzicht in hun eigen energieverbruik.
Restwarmte bedrijven
Voorheen werd uitsluitend de warmte uit het grondwater in de volgelopen mijngangen onder Heerlen gebruikt
door Mijnwater. Tegenwoordig gebruikt deze energieleverancier ook de restwarmte van omliggende bedrijven.
Voor de flats aan de Tacitus-en Marcellusstraat wordt onder meer gebruik gemaakt van de warmte die de
koelingen van het datacentrum van APG produceren. De warmte wordt via het leidingennetwerk van
Mijnwater (gewoon leidingwater) naar de woningen getransporteerd. Door deze aansluiting op de twee flats
zijn de woningen vanaf 1 juli a.s. aardgasvrij verwarmd.
Startmoment
Woensdag 1 juli is de dag dat de aansluiting van de flats op mijnwaterenergie symbolisch geopend is door het
omzetten van de kraan van aardgas naar duurzame energie. Marc Schroten, directeur Wonen Zuid, Mick de
Meij, senior Projectmanager van Mijnwater B.V. en Bas Herberigs, directeur Maasveste Berben Bouw B.V.
hebben hiervoor, conform de geldende coronamaatregelen, de handeling verricht.
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