CASE 3: Woonwijken Selissen/Lindenlust/Liempde-Zuid Boxtel
ardgasvrij (NL)
Locatie

Gezamenlijk met de Vlaamse en Nederlandse Kempen wordt
Provincie Noord-Brabant, Het Groene Woud
geïnventariseerd
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Selissen, realisatie vanaf 2019 met ca. 450 woningen.
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Hoofdvraag:
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we uitgaande
van bestaande
energiebronnen
en restbronnen een methode voor energie-uitwisselings-systeem/en ontwikkelen en
•
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komen (en woningcorporaties, hier
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presenteren
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doorrekenen
eerste
business
en opwek als alternatief voor WKO etc en komen we met een robuust energie-uitwissel systeem.
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en
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realisatie
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Een
extern
adviseur
is
hen
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Terneuzen (NL)
Denk aan: onderzoekende werkzaamheden als bepalen energievermogen en energiegebruik van een
wijk, type en scenario’s energie-uitwisselingssysteem en methode voor realisatie.
Uitwisseling reststromen
Restwarmte, rest groene stroom, aquathermie warmte

Type project
Restwarmte/-stroom en groene energie leveren aan gebouwde omgeving

Planning
2020: haalbaarheidsstudie, concept energieontwerpen wijken, basis implementatiemethode.
2021 ev: waar haalbaar toepassing ontwerpen m.b.v. methode door projectontwikkelaar/s
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