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Woningen Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp aangesloten op 

collectief bodemwarmtesysteem 

  

De woningen in Tuindershof worden aangesloten op een duurzaam 

bodemwarmtesysteem. De eerste boorwerkzaamheden zijn gestart, ook is de eerste 

paal voor de woningen de grond in gegaan. Een mooi moment voor de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp, Ontwikkelingscombinatie Tuindershof – bestaande uit BPD| 

Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie, Kavel Vastgoed – en 

warmtebedrijf Eteck.  

  

Tuindershof wordt een natuurvriendelijke woonwijk met ruimte voor natuur en een hoge 

biodiversiteit. Duurzame warmte is een essentieel onderdeel. Alle woningen worden 

aangesloten op een collectief warmtesysteem en krijgen ieder een eigen warmtepomp. 

  

Projectleider en duurzaamheidsmanager Erik Bulten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: 

"Hiermee sluit Tuindershof aan bij de duurzame ambities van de gemeente Pijnacker-

Nootdorp. Hier werken we al jarenlang aan. In 2050 zijn we energieneutraal. Op veel fronten 

zijn we koploper. In de tuinbouw met geothermie en in Tuindershof en Keijzershof zijn we 

een van de eersten binnen Nederland waar een concessie is uitgeschreven voor het leveren 

van warmte met een duurzaam systeem passend bij nieuwbouwwoningen. Dit is het eerste 

collectieve warmtesysteem met warmte koude opslag binnen onze gemeente. Het wordt 

aangelegd en geëxploiteerd door warmtebedrijf Eteck." 

  

Klaar voor de toekomst 

Gertjan de Joode, kennis- en innovatiemanager bij Eteck: "De duurzame warmte wordt 

geleverd door een collectief bronsysteem voor warmte- en koude opslag in de bodem. Met 

behulp van distributiepompen wordt de warmte of koude via een ondergronds netwerk 

getransporteerd naar de woningen. Een individuele warmtepomp zet de bronenergie om in 

energie geschikt voor verwarming, afgiftesysteem en tapwater. Voor de pompen gebruiken 

we 100 procent hernieuwbare energie uit wind, zon en water. Hierdoor zal de CO₂-uitstoot 0 

ton zijn." 

  

"Tuindershof is hiermee helemaal klaar voor de toekomst," vertelt Peter Immers, 

locatiemanager bij BPD, namens de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof. "De buurt is 

duurzaam en klimaatadaptief. Bestaande ecologische structuren in het gebied worden met 

elkaar verbonden via watergang De Meander. Deze hoofdwatergang geeft de mogelijkheid 

om te variëren in peilen voor berging van water, bijvoorbeeld bij een extreme piek in 

waterval. Zo ontstaat er zowel in natte als droge tijden geen wateroverlast. Onlangs is de 

eerste paal voor de woningen geslagen. We verwachten dat de eerste woning van 

Tuindershof eind dit jaar wordt aangesloten op het warmtenet." 

  

Over Tuindershof 



Tuindershof wordt een nieuwe woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. De 

dorpse buurt ligt in een waterrijke en groene omgeving. Er komen ruim 600 woningen 

variërend van eengezinswoningen en appartementen tot twee-onder-een-kapwoningen en 

vrijstaande woningen, zowel koop als sociale huur. De Ontwikkelingscombinatie Tuindershof 

realiseert er ongeveer 475. 

  

Meer weten? Kijk op: www.nieuwbouw-tuindershof.nl 

  

Over BPD 

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het 

bedrijf is werkzaam vanuit 5 kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en 

Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche 

Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag 

wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. 

In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds' op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en 

betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in 

Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 

kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie 

over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de 

  

Over Waaijer Projectrealisatie 

Waaijer Projectrealisatie is sinds 1992 ontwikkelaar van hoogwaardige projecten, zowel in de 

binnenstad als in de randgemeenten. Wij bouwen duurzame en eigentijdse woningen voor 

mensen die bewust een keuze maken om in de stad of dorp te wonen. De 

gebiedsontwikkeling 's-Gravenhout (568 woningen) in Nootdorp en Park Allemansgeest (680 

woningen) in Voorschoten zijn spraakmakende projecten van Waaijer Projectrealisatie. 

Tuindershof zal met dezelfde betrokkenheid, vakmanschap en ondernemerschap ontwikkelt 

en realiseert worden. Ga voor meer informatie over Waaijer Projectrealisatie naar 

www.wpr.nl 

  

Over Kavel Vastgoed 

Kavel Vastgoed is een regionale projectontwikkelaar die zich het beste thuis voelt in de rol 

van regisseur. Als schakel tussen publieke en commerciële partijen bijvoorbeeld, bij het 

realiseren van woonwijken in uitbreidingsgebieden. Of als drijvende kracht achter projecten 

in binnenstedelijke gebieden. Kavel Vastgoed heeft de mogelijkheid om snel en flexibel te 

anticiperen op marktontwikkelingen. Wij kunnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

een locatie overzien en deze slagvaardig ontwikkelen. Zo realiseren wij al bijna 40 jaar 

risicodragend sfeervolle woonwijken en spraakmakende centrumprojecten. Ga voor meer 

informatie over Kavel Vastgoed naar www.kavelvastgoed.nl 

  

Over Eteck 

Eteck streeft naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en 

koudevraag. Met meer dan 250 projecten in de woningbouw en commercieel vastgoed met 

in totaal bijna 60.000 (woning equivalente) eindgebruikers onder contract, is Eteck de 

grootste leverancier van duurzame lokale warmte en koude in Nederland. We hebben de 

ambitie om te gaan voor 0. Nul CO2-uitstoot en nul gebruik van fossiele brandstoffen. Ga 
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voor meer informatie naar www.eteck.nl  

 

http://www.eteck.nl/

