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Warmte van Energiek
De Nieuwe Hertzog, Transvaal 
Powered by Staedion

Energiek levert warmte aan nieuwe en bestaande koop- en huur-
woningen van Staedion. Woningen met Energiek krijgen hun warmte uit 
de bodem. Dat heeft voordelen voor het milieu én voor de bewoners.

De voordelen van Energiek
•  Milieuvriendelijk: tot 42% minder CO2-uitstoot
•  U betaalt nooit meer dan voor verwarming via gas

Energiek is het energiebedrijf van Staedion.
Energiek is een van de manieren waarop Staedion
bijdraagt aan een schoon leefmilieu.



Verwarming via radiatoren
De woningen van het project ‘de Nieuwe Hertzog’ aan de Hertzogstraat worden verwarmd met radiatoren. Bij andere 

nieuwbouwprojecten waar Energiek de warmte levert, worden de woningen via vloerverwarming verwarmd. Dat is bij deze 

woningen niet mogelijk aangezien de vloeren daar niet geschikt voor zijn. 

Geen ketel in uw woning

Milieuvriendelijk: minder CO2-uitstoot

De belangrijkste energiebronnen voor Energiek zijn de warmte uit de bodem en zonne-energie. Daar komen geen fossiele 

brandstoffen aan te pas, zoals olie en gas. Daardoor is er veel minder uitstoot van CO2, de belangrijkste veroorzaker van het 

broeikaseffect. 

Energiek kan de uitstoot van CO2 niet helemaal voorkomen: er blijft gas nodig om het tapwater te verhitten tot 65 graden. 

Dat gebeurt in de centrale. Alles bij elkaar zorgt Energiek voor bijna 42% minder CO2-uitstoot dan verwarming met een cv-ketel.

U betaalt nooit meer dan voor gewone energie

Voor de warmte van Energiek betaalt u elke maand:

•  een vast bedrag (het ‘vastrecht’ voor de installatie)

•  een bedrag voor het verbruik (per gigajoule)

 

U betaalt nooit meer dan voor gewone energie. Als de prijzen van 

olie en gas in de toekomst blijven stijgen, is er zelfs een kans dat u 

iets minder gaat betalen dan bij leveranciers van gewone energie. 

Op de website van Energiek vindt u de actuele tarieven.

U kiest uw eigen stroomleverancier

Energiek levert alleen warmte. Voor de stroom in 

uw huis heeft u een andere energieleverancier 

nodig. Die mag u zelf kiezen. Als u groene stroom 

neemt, kunt u de CO2-uitstoot van uw huishouden 

nog verder beperken.

Warmte uit de bodem? Zo werkt het

Meer weten?
Wilt u meer weten over de warmte van Energiek in uw toekomstige woning? Neem contact met ons op via telefoonnummer 

0900 - 505 0525 of via e-mail: info@energiekenergie.nl. Ook vindt u meer informatie op www.energiekenergie.nl.

Nieuw bij deze duurzame manier van verwarmen is dat u niet meer met gas verwarmt. U heeft dus geen ketel meer in uw 

woning. De warmte in uw woning wordt geleverd via het afleverset dat samen met de verdelers in de meterkast of trapkast 

wordt geïnstalleerd. Omdat u geen gas geleverd krijgt in uw woning, kookt u elektrisch.  

Op 130 meter diepte wordt grondwater omhoog gepompt. Grondwater heeft een temperatuur van ongeveer 15 graden. Met een 

‘warmtepomp’ wordt de warmte uit dit water gehaald. Het grondwater koelt daarbij af tot zo’n 10 graden. De verzamelde warmte 

wordt door een gasketel verder verwarmd tot ongeveer 70 graden en wordt vervolgens naar de radiator geleid om de woning 

te verwarmen. Als het water uw woning heeft verwarmd, is het weer afgekoeld en wordt het teruggepompt in de bodem. 

Warm water uit de kraan
De warmtepomp geeft zijn warmte af aan het water voor de douche of kraan. Warm tapwater (drinkwater) heeft echter een 

hogere temperatuur nodig dan 50 graden. Een gasketel in de centrale verwarmt het tapwater verder tot ongeveer 70 graden. 

Het drinkwater wordt door de waterleverancier Dunea geleverd. Energiek zorgt ervoor dat het drinkwater wordt verwarmd. 

Zonnedaken
Om de warmte van het grondwater op peil te houden, wordt het afgekoelde water niet meteen teruggepompt in de bodem. 

Eerst wordt het weer opgewarmd met zonne-energie. Dat gebeurt met behulp van energiedaken, die zijn geïnstalleerd op de 

daken van appartementgebouwen in de omgeving. In deze energiedaken wordt het water door de zon opgewarmd. Zo is de 

cirkel weer rond.
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