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1 Definities warmtebranche 

In dit document is een overzicht gegeven van termen en definities die specifiek zijn voor de 

warmtebranche. Dit overzicht is opgesteld door de warmtebedrijven als onderdeel van de 

standaardisatiestudie binnen het programma “Warming UP”. In Warming UP werken de 

kennisinstituten en warmtebedrijven samen aan innovaties ten behoeve van de energietransitie 

waarin warmtenetten betaalbaar, flexibel en duurzaam moeten zijn. Een universele technische 

spreektaal binnen het onderzoeksprogramma is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Tevens kunnen de begrippen als referentiekader dienen voor de warmtebranche in het algemeen 

en de stakeholders die met de warmtebranche te maken hebben. De begrippen zijn opgesteld om 

met name vanuit een technisch oogpunt goed te begrijpen wat er wordt bedoeld. Dit kan afwijken 

van documenten die geschreven zijn vanuit een wettelijk, juridisch of veiligheidskader.  

 

Ter verduidelijking zijn definities soms aangevuld met kenmerkende eigenschappen. Daarnaast zijn 

synoniemen meegenomen van benamingen die ook nog steeds worden gebruikt. 

 

 

 
 

1 Transportnet    4 Regelstation 

2 Warmteoverdrachtstation   5 Afleverstation 

3a HT Distributienet    6 Afleverset 

3b MT Distributienet    7 Boosterstation 
 

Illustratie van de opbouw van een warmtenet 

booster-
station7

6
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1.1 Temperaturen 

In de hele keten van transport en distributie in het warmtenet tot aan de aflevering van warmte bij 

de klant komen verschillende temperatuurniveaus voor. Om het temperatuurniveau te duiden 

worden vaak benamingen gebruikt voor de aanvoertemperatuur in het net zoals hoge, midden en 

lage temperatuur. De interpretatie van deze benamingen is echter vaak verschillend en kan ook 

afhangen van de context waarin deze gebruikt wordt. Dit maakt eenduidige communicatie lastig.  

 

Onderstaand is een indeling gegeven van temperatuurniveaus waarbij een onderscheid is gemaakt 

naar temperatuurniveaus benaderd vanuit: 

 

(a)  Onderhoud, bediening en beheer van het warmtenet volgend uit de VEWA.  

• Hoge temperatuur (HT)  ≥ 100°C 

• Midden temperatuur (MT) < 100°C 

 

Rationale: Het temperatuurniveau wordt ingegeven vanuit het perspectief van veiligheid zoals 

vastgelegd in de VEWA. Het is de spreektaal voor het personeel binnen de warmtebranche die 

werkzaamheden en handelingen verrichten aan warmtenetten. Hoge temperatuur komt voor in 

het transportnet en HT distributienet. Naast een hoge temperatuur hebben deze netten ook een 

hoge ontwerpdruk.   

 

(b)  Het afleverpunt en de mogelijkheden die de geleverde aanvoertemperatuur (Ta) biedt. Deze 

benaderingswijze sluit het meest aan bij het perspectief van stakeholders zoals gemeenten, 

woningbouwcorporaties, VVE’s, huiseigenaren en ontwikkelaars.  

• Hoge temperatuur (HT) Ta > 70°C  

• Midden temperatuur (MT) 55≤ Ta ≤ 70°C  

• Lage temperatuur (LT) 25≤ Ta < 55°C  

• Zeer lage temperatuur (ZLT) Ta < 25°C 

 

Rationale: Het temperatuurniveau wordt ingegeven door de mogelijkheden die de geleverde 

warmte biedt waarbij met name de mogelijkheden voor warmtapwaterbereiding leidend zijn voor 

de indeling. Midden temperatuur warmte is voldoende om zonder additionele voorzieningen 

warmtapwater te bereiden. Bij lagere temperaturen zijn additionele voorzieningen nodig. Zeer lage 

temperatuur warmtenetten worden ook wel een bronnet genoemd aangezien het warmtenet in dit 

soort toepassing vaak als een bron dient voor een combi warmtepomp. 
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Indicatie mogelijkheden warmte afhankelijk van het temperatuurniveau 

 

1.2 Warmtenet 

Het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en 

overige hulpmiddelen ten behoeve van het transport van warmte tot en met de afleverset of het 

afleverstation. 

 

Synoniemen: warmtevoorzieningssysteem 

1.3 Leiding 

Het samenstel van een aanvoer- en retourleiding. 

1.4 Transportnet 

Een stelsel van leidingen die geschikt zijn voor het transporteren van grote hoeveelheden warmte 

over grotere afstanden. Op het transportnet zijn veelal geen afnemers aangesloten maar enkel 

warmteproducenten en warmteoverdrachtstations die achterliggende wijken of gebieden van 

warmte voorzien. Het transportnet kenmerkt zich door hoge drukken (veelal 16 – 25 bar) en hoge 

temperaturen. 
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1.5 Distributienet 

Het stelsel van leidingen dat het transport van warmte tot aan de aansluitleiding verzorgt. Het 

distributienet is gericht op het distribueren van warmte naar de afnemers. Een distributienet komt 

voor als: 

 

(a) Hoog-temperatuur distributienet (HT distributienet) waarop afleverstations voor grote zakelijke 

afnemers zijn aangesloten evenals regelstations.  

 

Synoniemen: primair net 

 

(b) Midden-temperatuur distributienet (MT distributienet) dat is aangesloten op een regelstation 

en is gericht op kleinschalige distributie van warmte naar kleinverbruikers en kleinere zakelijke 

klanten. Dit kunnen ook inpandige netten zijn indien deze eigendom zijn van het warmtebedrijf.    

 

Synoniemen: secundair net, wijknet, inpandig net (gedeelte van het distributienet in een gebouw) 

1.6 Aansluitleiding 

Een leiding, in eigendom van het warmtebedrijf, die de verbinding vormt vanaf het distributienet 

naar een afleverstation of een afleverset. 

1.7 Aansluiting 

De leidingen van het warmtebedrijf die de binneninstallatie met het distributienet verbinden, 

inclusief alle apparatuur en het afleverstation of de afleverset, voor zover deze door het 

warmtebedrijf zijn aangebracht. Dit kan zowel een directe aansluiting of een indirecte aansluiting 

zijn. In het eerste geval heeft de binneninstallatie een directe verbinding met het distributienet en 

in het tweede geval is de binneninstallatie door middel van een warmtewisselaar gescheiden van 

het distributienet.   

1.8 Binneninstallatie 

Alle na de afleverset aanwezige leidingen en de daarmee verbonden toestellen en apparatuur 

bestemd voor het betrekken van warmte en/of warmtapwater. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

radiatoren en eventuele CV-klep met kamerthermostaat. 

 

Synoniemen: klantinstallatie, verwarmingsinstallatie 

1.9 Lekdetectiesysteem 

Een systeem waarmee lekkage in leidingen kan worden gesignaleerd en opgespoord. 
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1.10 Kathodische bescherming (KB) 

Een systeem dat zorgdraagt voor een potentiaalverschil tussen een in staal uitgevoerd warmtenet 

en de omringende aarde. Zo wordt het warmtenet beschermd tegen elektrolytische corrosie. 

1.11 Boosterstation 

Een op een HT-systeem aangesloten station met een installatie die zorgt voor het verhogen van het 

drukverschil tussen aanvoer- en retourleiding. 

 

Synoniemen: pompstation 

1.12 Warmteoverdrachtstation (WOS) 

Een station met een installatie die grootschalig warmte overdraagt aan een net dat is ontworpen 

voor het distribueren van warmte. Veelal zijn warmteoverdrachtstations uitgerust met een 

warmtewisselaar als hydraulische scheiding.   

1.13 Reduceerstation 

Een op een HT-systeem aangesloten station met een installatie die de druk in een 

leidingsysteem verlaagt en op een ingestelde waarde handhaaft. 

1.14 Regelstation 

Een station, met of zonder warmtewisselaar, met een installatie die warmte overdraagt aan een 

net dat is uitgelegd voor kleinschalige distributie. Afhankelijk van het temperatuurniveau kan er 

sprake zijn van een HT regelstation (Hoog-temperatuur regelstation) of MT regelstation (Midden-

temperatuur regelstation). 

 

Synoniemen: Regelkamer 

1.15 Afleverstation 

Een station, met of zonder warmtewisselaar, met een installatie waarmee warmte of 

warmtapwater wordt geleverd aan een binneninstallatie anders dan een huishoudelijke installatie. 

Afhankelijk van het temperatuurniveau kan er sprake zijn van een HT afleverstation (Hoog-

temperatuur afleverstation) of MT afleverstation (Midden-temperatuur afleverstation). 

 

Synoniemen: Warmte afleverstation (WAS)  
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1.16 Afleverset 

De installatie waarmee warmte en/of warmtapwater wordt geleverd aan een binneninstallatie van 

huishoudens of kleine zakelijke afnemers. De afleverset kan zowel direct verbonden zijn met het 

distributienet (directe aansluiting) of met een warmtewisselaar gescheiden zijn van het 

distributienet (indirecte aansluiting). Indirecte aansluiting komt beperkt voor, met name in zeer 

hoge hoogbouw.  

 

Synoniemen: afgifteset 

1.17 Individueel Tapwater (ITW) 

De afleverset op de aansluiting bereidt bij elke aansluiting warm tapwater met behulp van de 

warmte uit het warmtenet.  

1.18 Centraal Tapwater (CTW) 

Op de aansluiting levert het warmtebedrijf naast warmte voor ruimteverwarming ook warm 

tapwater dat centraal in de wijk of het gebouw wordt bereid. Middels een apart leidingstelsel 

wordt het warm tapwater naar de verbruiker gedistribueerd. 

1.19 Meetinrichting 

De apparatuur van het warmtebedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering 

ten behoeve van de afrekening en de controle van het verbruik. 

1.20 Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA) 

Veiligheidsvoorschriften Warmte (VEWA) die door de bij Energie-Nederland aangesloten 

warmtebedrijven zijn opgesteld. Bedrijven die aan installaties voor warmtelevering werken dienen 

dit te doen volgens deze veiligheidsvoorschriften.  
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1.21 Normen warmtebranche 

Onderstaand zijn enkele veelvoorkomende normen opgesomd voor specificaties van materialen en 

het ontwerpen van warmtenetten. 

 

 

 

 

 

  

NEN 3650/3651 Buisleidingsystemen 

NEN-EN 13941 Ondergrondse terreinleidingen 

NEN-EN 13480 Bovengrondse leidingen 

NEN-EN 14419 Lekdetectie 

 

NEN-EN 253 Stadsverwarmingsbuizen 

NEN-EN 448  Stadsverwarmingsbuizen - hulpstukken 

NEN-EN 488  Stadsverwarmingsbuizen - afsluiters 

NEN-EN 489  Stadsverwarmingsbuizen - verbindingsconstructies 
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