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1 Riothermie Flevoland
Het waterschap Zuiderzeeland en de Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) zijn de beheerders van rioolstelsels en
afvalwaterzuiveringen in Flevoland. In het rioolstelsel en de bijbehorende afvalwaterketen
bevindt zich een groot potentieel aan thermische energie. De genoemde partijen zijn
geïnteresseerd in het verkennen van de kansen voor het benutten van dit potentieel.
In het najaar van 2012 is de ‘Routekaart 2030’ verschenen. In deze nota is de ambitie van
waterschappen en gemeenten als beheerders van de afvalwaterketen in beeld gebracht. Deze
ambities zijn uitgewerkt in de thema’s energie, stoffen en watertechnologie. Afvalwater bevat
waardevolle thermische en chemische energie. De Routekaart 2030 adviseert beheerders van de
afvalwaterketen om een gebiedsgerichte Riothermie kansenkaart op te stellen. Hiermee kan het
potentieel en de locatie van de beschikbare thermische energie inzichtelijk gemaakt worden.
Deze studie draagt bij aan de invulling van deze ambitie.

1.1

Doel studie

In het voorjaar 2012 heeft Tauw op verzoek van het waterschap Zuiderzeeland een presentatie
gehouden over Riothermie voor de gemeenten in de Flevopolder. Naar aanleiding daarvan heeft
de stuurgroep van de afvalwaterketen Flevoland aan Tauw de opdracht gegeven om de kansen
van Riothermie in het eigen beheergebied te verkennen. Deze opdracht bestaat uit de volgende
aspecten:
 Opstellen van Riothermie kansenkaarten voor de gemeenten Almere, Lelystad en Urk
 Een regionale workshop met (in)direct betrokkenen met als resultaat: een prioritering van de
kansen van Riothermie en een voorstel voor vervolgprojecten. Deze resultaten worden aan
het eind van de workshop teruggekoppeld aan de regionale bestuurders. Deze workshop
werd op 16 december 2012 gehouden in het gemeentehuis van Urk (bijlage 1, verslag)

1.2

Warmte in Nederland

In Nederland is de vraag naar warmte circa 40 % van de totale Nederlandse energievraag. Dit is
meer dan tweemaal de elektriciteitvraag. Dit substantiële energieverbruik kan verkleind worden
door onder andere de terugwinning van warmte uit het afvalwater.
Een deel van de warmte in een huishouden wordt afgevoerd met het afvalwater door de riolering.
Denk daarbij aan het warme water van de douche of wasmachine. De warmteafvoer door de
riolering wordt geschat op 15 à 20 % van het totale energieverbruik binnen huishoudens. Nu de
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van gebouwen steeds lager wordt, wordt het energielek via
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de warmwaterlozing van gebouwen steeds belangrijker. Voor modern geïsoleerde gebouwen
wordt het energieverlies via de riolering zelfs op 50 % van het totale warmteverlies geschat.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer aandacht is voor het warmtepotentieel in
afvalwater.

1.3

Warmte in de afvalwaterketen

Uit de studie Energie uit de waterketen (STOWA, rapportnummer 2010-35) blijkt dat de energie in
de afvalwaterketen bestaat uit:
1. Thermische energie; de warmte die via het afvalwater geloosd wordt uit huishoudens en
bedrijven
2. Chemische energie; de afbreekbare vervuiling in het afvalwater
3. Operationele energie; de toe te voegen elektrische energie om onder andere zuurstof aan het
afvalwater toe te voegen en water te verpompen

60

PJ/Jaar

40
Thermische
energie;
+ 65

20

10

Chemische
energie; + 16

Operationele
energie; - 7,5

Figuur 1.1 Energie uit de afvalwaterketen

Hergebruik van de thermische energie uit de afvalwaterlozing draagt bij aan de verwezenlijking
van het doel om het energieverbruik in de afvalwaterketen te verminderen en te verduurzamen.
Riothermie draagt bij aan de realisatie van dit doel.
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2 Riothermie
Riothermie is een methodiek waarmee thermische energie uit het afvalwater kan worden
teruggewonnen. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen of koelen van gebouwen
of installaties, die in de nabijheid van de riolering staan. Hiertoe wordt een warmtewisselaar in
contact gebracht met het afvalwater waarmee warmte of koude uit het water wordt gewonnen.
Het afvalwater stroomt over de warmtewisselaar en geeft haar warmte hieraan af.
Door de warmtewisselaar stroomt een transportvloeistof die de warmte opneemt en deze via een
leiding transporteert naar de afnemer. De temperaturen zijn dan nog relatief laagwaardig
(afhankelijk van het seizoen tussen ongeveer 8 ºC en 23 ºC) en meestal nog niet direct bruikbaar.
Door middel van een warmtepomp wordt de temperatuur naar een bruikbaar niveau gebracht.
Deze opstelling is schematisch weergegeven in figuur 2.1.
De gemiddeld gemeten temperatuur van het rioolwater (uit een praktijkonderzoek in Zwolle
(STOWA rapport 2011-25) is circa 10º C in de winter en 20º C in de zomer. De
rioolwatertemperatuur is in de winter vaak hoger dan de temperatuur van de buitenlucht, maar in
de zomer is deze lager dan de temperatuur van de buitenlucht. Hierdoor is het mogelijk om
warmte of koude te onttrekken of toe te voegen aan het afvalwater. Bij gescheiden rioolstelsels is
de temperatuur van het afvalwater hoger dan bij gemengde rioolstelsels. De onttrokken warmte of
koude kan direct gebruikt worden of eerst in de bodem opgeslagen worden met behulp van
Warmte en Koude Opslag (WKO), om later in een ander seizoen te worden gebruikt. Dit biedt
goede energiebesparingsmogelijkheden, en daarmee een verduurzaming van de
energievoorziening en de uitstoot van CO2.
Bij Riothermie kan laagwaardige warmte (12- 17 ºC) uit rioolstelsels worden opgehoogd tot (4560 ºC) gebruikmakend van een warmtepomp. Warmtepompen worden vaak toegepast bij WKO.
Een warmtepomp wordt meestal elektrisch aangedreven. De hiervoor gebruikte elektriciteit dient
meegenomen te worden bij het bepalen van de effectieve energiebesparing door Riothermie.
Door het beperken van de door Riothermie geleverde temperatuur tot maximaal 60 ºC, blijft het
energieverbruik van deze methodiek lager dan de gebruikte energie bij conventionele
verwarming. Desondanks is deze temperatuur voldoende om gebouwen te verwarmen.
Hoewel Riothermie nog nauwelijks wordt toegepast in Nederland, is er in het buitenland (met
name Zwitserland) ruime ervaring mee. Deze ervaringen zijn echter niet zonder meer toepasbaar
in Nederland. Technische-, energetische- en bedrijfsvoeringaspecten kunnen anders liggen dan
elders in Europa. Hiervoor is het van belang om bij elke kans de relevante omstandigheden te
onderzoeken zoals de compatibiliteit van de energievraag en het energieaanbod, de compactheid
en omvang van beide en de afstand er tussen. Daarnaast spelen factoren als de energieprijs en
de financieringsvorm een rol in het bepalen van de financiële haalbaarheid.
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Figuur 2.1 Principeschema Riothermie

Riothermie kan toegepast worden op locaties waar voldoende aanbod en vraag naar thermische
energie is. In een stad komen veelal hotels, appartementen, kantoren en zwembaden in
aanmerking. De rioolwaterzuivering biedt eveneens goede mogelijkheden. Met de gewonnen
warmte uit het effluent kan bijvoorbeeld slib gedroogd worden, het vergistingsproces op gang
gebracht worden of het influent verwarmd worden. Ook is het mogelijk om asfalt te verwarmen
en/of te koelen. Hierdoor wordt de levensduur van het asfalt verlengd en kan (onverwachte)
gladheid voorkomen worden.

2.1

Riothermie in gebouwen

Drinkwater heeft een temperatuur van ongeveer 10-12 ºC. In huishoudens wordt een groot deel
van het leidingwater echter verwarmd. De hoeveelheid thermische energie die huishoudens aan
de waterketen toevoegen is een factor 10 tot 20 groter dan de operationele energie in de
waterketen. Door uitwisseling van warmte met de wanden van het rioolstelsel en de menging met
koudere waterstromen zoals regenwater en grondwater wordt de temperatuur echter
uitgemiddeld. Het huishoudelijk afvalwater heeft bij het verlaten van het gebouw een temperatuur
van 22 à 24 ºC. Het terugwinnen van een belangrijk deel van de thermische energie kan relatief
eenvoudig worden gerealiseerd met een warmtewisselaar. Een voorbeeld hiervan is de
douchewarmtewisselaar. De investering voor een douchewarmtewisselaar wordt binnen 3 tot 6
jaar terugverdiend. De EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) stijgt met het plaatsen van een
douchewarmtewisselaar met bijna 0,1. Figuur 2.2 geeft de relatieve verhouding weer van de
verschillende gebruiksdoelen voor energie in een huishouden en de potentie van de terugwinning
van thermische energie uit het afvalwater.
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Figuur 2.2 Energieverbruik per huishouden per jaar in vergelijking met de terug te winnen energie via een
warmtewisselaar onder de douche

2.2

Ervaringen in het buitenland

Op diverse plaatsen in de wereld wordt al jaren thermische energie uit de riolering gewonnen.
Zwitserland is hierin koploper met meer dan 25 jaar aan ervaring. Onder andere wooncomplexen,
een postcentrum, het Olympisch dorp te Vancouver en bejaardentehuizen maken gebruik van
deze groene vorm van energie. Over de afgelopen 20 jaar heeft de techniek zich doorontwikkeld
tot een volledig product welke voordelen biedt op het gebied van energie, kosten en milieu.
Figuur 2.3 geeft een overzicht van locaties met functionerende en geplande
rioolwarmtewisselaars in Zwitserland ten tijde van het jaar 2005. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in energiewinning uit influent water en uit effluent water. Tevens wordt aangegeven waar
de gewonnen energie voor gebruikt wordt: ruimteverwarming, ruimteverwarming en warm water,
of ruimteverwarming en –koeling.
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Figuur 2.3 Thermische energiewinning in Zwitserland uit de riolering (2005)

In Nederland hebben inmiddels meerdere gemeenten en waterschappen onderzoek gedaan naar
de kansen in hun beheergebied. In Den Haag is in 2012 een realisatie project gestart bij het
effluent van de rwzi. Meerdere partijen werken momenteel aan Riothermie projecten in
verschillende stadia van ontwikkeling. Belangrijke aandachtpunten bij Riothermie projecten zijn
het effect op het functioneren van de zuiveringsinstallatie (paragraaf 2.3) en het dimensioneren
van de benodigde installaties.

2.3

Invloed op de zuivering

Voor het waterschap Zuiderzeeland is het van belang dat de temperatuur van het afvalwater op
de awzi niet te koud is. Dit kan negatieve effecten hebben op het zuiveringsrendement van de
awzi. Wanneer warmte uit het afvalwater onttrokken wordt, kan dit effect hebben op de
temperatuur van het afvalwater, dit zal iets afkoelen. Bij grote hoeveelheden afvalwater is het
effect van Riothermie, op de temperatuur van het afvalwater dat bij de awzi aankomt (het
influent), beperkt. Ook als de awzi op voldoende afstand is van de onttrekkinglocatie, is de
temperatuurdaling van het influent beperkt. De temperatuur van het afvalwater zal zich
aanpassen aan de omgeving, deze wordt onder andere beïnvloed door de bodem, buitenlucht en
afvalwaterstromen.
Over het algemeen worden geen problemen verwacht bij het beperkt toepassen van Riothermie,
ook doordat de systemen worden voorzien van een traditionele gasketel die in koude periodes de
piekvraag kan ondervangen. Zodoende kan de warmtewinning uit het afvalwater desnoods
worden gestopt zonder dat de afnemer daar last van ondervindt. Om twijfels op te kunnen heffen
heeft Tauw een model ontwikkeld waarin de te verwachten temperatuurdaling bij het influent
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wordt bepaald. Met deze tool kunnen onttrekkinglocaties geselecteerd worden, rekening houdend
met dit aspect.
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3 Kansenkaart Riothermie
De kansenkaart geeft in één oogopslag inzicht in de locaties die geschikt zijn voor Riothermie.
Het maakt duidelijk welke riolen veel thermische energie bevatten (het aanbod) en waar
eventuele afnemers van deze energie gevonden kunnen worden (de vraag). Waar aanbod en
vraag bij elkaar in de buurt zijn, liggen er kansen voor Riothermie.
De kansenkaart is ook bedoeld om binnen de gemeente meer bekendheid te geven aan de
potenties van deze duurzame energiebron. De kaart is een aanleiding om met verschillende
beleidsterreinen (klimaat, milieu, ruimte en duurzaamheid) te bespreken of ontwikkeling van
Riothermie voor de gemeente meegenomen moet worden in de beleidsontwikkelingen
betreffende energie en duurzaamheid. Ook kan de kaart gebruikt worden als communicatiemiddel
naar de markt (gebouweigenaren). Lokale partijen kunnen hiermee immers inzien of hun gebouw
aan een voor Riothermie effectief riool gelegen is waarmee het gebouw potentieel duurzaam
verwarmd en/of gekoeld kan worden.

3.1

Werkwijze kansenkaart Riothermie

Aan de basis van de Riothermie kansenkaart ligt het hydraulische functioneren van het
rioolstelsel, de geografische gegevens van het gebied en het energiegebruik van belangrijke
afnemers. Bij Riothermie zijn het aanbod van thermische energie (de riolering) en de afnemer(s)
twee onderdelen die letterlijk onmisbaar met elkaar verbonden zijn. Aanbod en afnemer dienen
op niet al te grote afstand van elkaar gelegen te zijn om een project te kunnen realiseren. In de
praktijk is de maximale afstand voor een economisch haalbaar project in stedelijk gebied
ongeveer 300 meter (in verband met de kosten voor het trekken van leidingen onder wegen en
dergelijke). In het buitengebied waar veelal onverharde grond aanwezig is kan de afstand wat
groter zijn. De afstand is ook afhankelijk van de hoeveelheid energie die uit de riolering wordt
benut. Wanneer veel thermische energie wordt onttrokken en benut zal dit tot een relatief grote
kostenbesparing op conventionele energie resulteren.

3.2

Een geschikte locatie – en verder

Wanneer uit de kansenkaart een geschikte locatie naar voren komt kunnen vervolgstappen gezet
worden om Riothermie te verwezenlijk. Een quick-scan/haalbaarheidstudie is hierbij de
geëigende volgende stap waarbij op hoofdlijnen bepaald wordt of een project energetisch en
kostentechnisch haalbaar is. In een quick-scan worden de investeringskosten, terugverdientijd en
CO2-balans in beeld gebracht. Wanneer de quick-scan positieve resultaten toont kan een
voorontwerp opgesteld worden waarop het project aanbesteed kan worden.
In deze studie is een quick-scan uitgevoerd voor het zwembad op Urk.
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3.3

De selectie van de beste kansen

Bij het bepalen van de kansrijkheid van een locatie kunnen meerdere factoren een rol spelen.
Deze zijn als volgt op te sommen:
1. De nabijheid van de energievraag en het energieaanbod; hoe dichter deze bij elkaar liggen,
hoe groter de kans. Een kostbaar onderdeel van een warmtenet is de transportleiding. Deze
geïsoleerd leidingen zijn meestal niet beschikbaar en moeten nieuw aangelegd worden
2. Omvang van de basislast; de basislast is de minimale energievraag; hoe groter de basislast
hoe groter de kans. Een voorbeeld hiervan is een industrie met een vaste behoefte aan warm
water. Dit geeft een grotere financiële haalbaarheidskans voor Riothemie dan een
energievraag voor verwarming van een gebouw met dezelfde omvang aan energievraag. De
reden hiervoor is dat de gebouwverwarming seizoenafhankelijk is en daardoor maar voor de
helft van het jaar gebruikt wordt. Het bijbehorende energievoordeel geldt hierdoor maar voor
de helft van het jaar
3. De compactheid van de energievraag en de energiebron; bijvoorbeeld: Riothermie voor een
zwembad dat net zo veel warmte verbruikt als honderd huishoudens, is kansrijker dan
Riothermie voor honderd huizen. Het warmtenet voor honderd huizen is groter, heeft
meerdere aansluitingen en mogelijk meerdere of zelfs individuele warmtepompen. Zowel de
investeringskosten als de onderhoud- en exploitatiekosten zijn hoger. Dat maakt het geheel
minder gunstig dan een compacte grote energievrager als een zwembad. Een zwembad
scoort bovendien extra omdat de warmtevraag continue is en niet beperkt is tot de
winterperiode
4. Fysieke obstakels tussen de energievrager en de energiebron. Indien een rivier, een snelweg
of een tunnel de afstand tussen de energieafnemer en de energiebron doorsnijdt, moeten er
meer maatregelen genomen worden en dus ook meer kosten gemaakt worden
5. Afstand tussen de onttrekkinglocatie en de rwzi. Zoals vermeld in paragraaf 2.3 kan het
verlagen van de influent-temperatuur een negatieve invloed hebben op het zuiveringproces
van de rwzi. Hoe dichter de Riothermielocatie bij de rwzi gelegen is, hoe groter de kans op
een effect op de rwzi. Riothermie ligt dus bij voorkeur op voldoende afstand van de rwzi
6. Energie prijzen: de huidige prijzen van fossiele energie zijn relatief laag waardoor de
financiële stimulans voor Riothermie verlaagd wordt. Bij vergroening van de energiebelasting
kunnen de kansen vergroot worden. Overigens zal de Nederlandse gasbelt naar verwachting
binnen 15 jaar opraken. Dat kan een effect hebben op de gasprijsontwikkeling
7. Overige aspecten kunnen ook van invloed zijn bij het bepalen van de haalbaarheid van
Riothermie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van duurzame stroom,
gunstige financiering via bijvoorbeeld het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een subsidie,
het gelijktijdig uitvoeren van Riothermie bij vervanging van riolen of overige werkzaamheden,
et cetera
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4 Aanbod van thermische energie
Het aanbod van thermische energie uit het afvalwater is afhankelijk van een tweetal variabele
factoren: het debiet en de mogelijke temperatuurverlaging van het afvalwater. Dit wordt
verduidelijkt aan de hand van de volgende formule waarmee berekend wordt hoeveel thermisch
vermogen uit het riool onttrokken kan worden:

P  Q * c w *  w * ΔT
Waarin :
P  Vermogen [kW]
Q  Debiet afvalwaterontrekking [m 3 /s]
c w  Soortelijke warmte water  4,18 kJ/(kg * º C)

 w  Dichtheid water  1000 kg/m 3
ΔT  Temperatuur verandering afvalwater ten gevolge van warmtewisselaar [º C]
In deze formule zijn alleen het debiet en de temperatuur variabel. De overige parameters zijn
bekende constanten.

4.1

Het debiet

Hoewel het soms anders aanvoelt, regent het in Nederland ongeveer 8 % van de tijd 1. Wanneer
het regent levert het afstromende hemelwater een aanzienlijk aandeel van de totale
afvalwaterstroom in de gemengde riolering. Gezien de relatief beperkte periode waarin neerslag
plaatsvindt, is hiermee geen rekening gehouden bij het ontwerp van een Riothermie project in
Nederland. Bij het opstellen van de kansenkaart is daarom alleen uitgegaan van het dwa-water
(droog weer afvoer). In de stad is dit afvalwater voornamelijk afkomstig van huishoudens. Het
dwa debiet is gemodelleerd op basis van het gemeentelijk rioleringsmodel. Hierin is het
rioleringssysteem opgenomen waarbij bronnen van afvalwater (huishoudens, bedrijven, industrie)
lozen op de dichtstbijzijnde rioolput. De hoeveelheid afvalwater die per bron geproduceerd is, is
bepaald op basis van inwoner aantallen per buurt (CBS gegevens) en de aanname dat een
gemiddeld persoon 124 liter afvalwater per dag op het riool loost.
1
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Door deze gegevens te combineren met de gebouwvlakken uit de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG), is een goed beeld verkregen van de lozing per riool.
Industrie en bedrijven met een grote vraag naar water gebruiken vaak grondwater of
oppervlaktewater. Wanneer zij dit lozen op de riolering zal dit afvalwater niet meegenomen
worden met de hierboven beschreven methode.
Over de dag fluctueert de afvoer van het huishoudelijk afvalwater. In de ochtend en avond treedt
een duidelijke piek op ten gevolge van douche, toilet en kook activiteiten. ’s Nachts is de afvoer
van huishoudelijk afvalwater aanzienlijk lager. Dit wordt geïllustreerd in figuur 4.1 waarin een
representatieve dwa-curve van een woonwijk zichtbaar is. Om een Riothermie project optimaal te
laten functioneren, dient de warmtewisselaar zoveel mogelijk bedekt te zijn met rioolwater.
Daarom wordt deze ontworpen op het debiet en de bijbehorende waterstand die overdag optreedt
(globaal tussen 6.00 en 22.00 uur). In de nachtelijke uren wordt de winning van thermische
energie gestopt omdat er te weinig afvalwater aangeboden wordt, maar ook omdat er niet veel
warmtevraag in die periode is.

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
Tijdstip (uur)

Figuur 4.1 DWA-curve voor een woonwijk (verhouding debiet op de verticale as)

Bij het opstellen van de kansenkaart is gemodelleerd met een constante afvalwaterstroom. Hierbij
is aangenomen dat 85 % van het dagelijkse afvalwater tussen 6:00 en 22:00 (periode van 16 uur)
geloosd wordt.

4.2

De temperatuur

Bij de berekening van de hoeveelheid thermische energie die uit het afvalwater wordt onttrokken
wordt gekeken naar de temperatuurverlaging van het afvalwater (∆T) die hiermee gepaard gaat.
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Deze hoeveelheid energie zegt nog niets over het temperatuurniveau, ofwel de kwaliteit van de
energie. Hoe warmer het afvalwater is, hoe minder elektrische energie gebruikt hoeft te worden
om de beoogde gebruikstemperatuur bij verwarming te behalen. Bij het koelen van gebouwen is
het uiteraard voordeliger als het afvalwater kouder is. Door middel van WKO kan optimaal gebruik
worden gemaakt van de invloed van seizoenen, dit is niet in deze kansenkaart meegenomen.
Bij het berekenen van het potentieel winbaar vermogen uit afvalwater is uitgegaan van een
toegestane temperatuurverandering van het afvalwater van 1 ºC.

4.3

Afnemers van thermische energie

Aanbod en afnemers van thermische energie dienen zich op niet al te grote afstand van elkaar te
bevinden. De gemeenten Urk, Lelystad en Almere hebben lijsten met potentiële afnemers van de
thermische energie aangeleverd. Deze afnemers zijn tevens verwerkt in de kansenkaart van de
desbetreffende gemeente. De energievraag is op basis van beschikbare energiegegevens
uitgewerkt of op basis van kengetallen geschat (zie bijlage 2). Verder zijn de afstanden tussen
vraag en aanbod geschat.
In de kansenkaart Riothermie zijn tevens de locaties van bestaande WKO-systemen (Warmte
Koude Opslag) opgenomen. Een WKO-systeem dient op jaarbasis in balans te zijn, dat wil
zeggen dat evenveel warmte en koude uit de bodem onttrokken als geïnfiltreerd wordt. Deze
systemen zijn niet altijd in balans (een gelijke warmte- en koudevraag gemeten over een heel
jaar). Door middel van externe warmte- of koudebronnen, zoals Riothermie, kan een dergelijke
WKO geregenereerd worden. Niet alleen voldoet een dergelijk systeem daarmee aan de eisen
van een goed functionerende WKO, het leidt tevens tot besparing op het gebruik van fossiele
brandstoffen en CO2 uitstoot.
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5 Resultaten
Uit de kansenkaart komt een aantal locaties naar voren dat kansrijk is voor het toepassen van
Riothermie. Om een gewicht aan deze kansen toe te kennen is op grond van de criteria van
paragraaf 3.3 en de verzamelde gegevens en schattingen, een indicatie gegeven over de te
verwachten terugverdientijd. Er dient opgemerkt te worden dat de te verwachten terugverdientijd
slechts een indicatie betreft. Voor een betrouwbare check kan een quick-scan worden uitgevoerd
zoals voor één van de locaties is gedaan, namelijk zwembad ’t Bun te Urk.

5.1

Indicatieve berekening

Voor aantal gebouwen in de gemeenten Urk, Almere en Lelystad zijn indicatieve berekeningen
uitgevoerd voor de terugverdientijd van een Riothermie project. Bij deze berekeningen zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:



Debiet dwa-afvoer rioolwater (gedurende 16h per dag)
Gemiddelde temperatuur rioolwater;








9 - 17 °C voor gemengd stelsel,
12 – 22 gescheiden rioolstelsel
Gemiddelde warmtevraag gebouw
Gasverbruik per jaar
Een inschatting van de afstand tussen gebouw en riool

KW
m3
m










Gebruikstemperatuur gebouwverwarming
Prijs elektra:
Prijs gas:
Gemiddelde jaarlijkse stijging elektraprijs
Gemiddelde jaarlijkse stijging gasprijs:
Gemiddelde kosten van materialen
Gemiddelde kosten werkzaamheden (civiel en installatie)
Toeslag op totale kosten (btw, ontwerp en advies, onvoorzien)

40 °C
EUR 0,10 /kWh
EUR 0,497 /m3
3%
6%
EUR
EUR
40 %

5.2

Kansenkaart Riothermie Urk

De gemeente Urk maakt onderdeel uit van rioolwatersysteem Tollebeek. Vanuit meerdere
gemeenten en kernen, ook uit Urk, wordt het afvalwater met persleidingen afgevoerd naar de
awzi Tollebeek.
Het rioolstelsel van Urk is voornamelijk een gemengd rioolstelsel. De gemalen Urk-kern en UrkStortemelk, beide daterend uit 1984 voeren het afvalwater via twee persleidingen af naar
Tollebeek waarvan de Noordelijke leiding de grootste afvoer verzorgt. De capaciteiten van deze
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gemalen zijn respectievelijk 703, 428 m3/h. Gemaal Urk-kern wordt mogelijk binnenkort
vernieuwd.
Uit de berekening van het energieaanbod uit afvalwater blijkt dat in deze persleidingen
60 tot 80 kW beschikbaar is (zie kansenkaart Riothermie Urk). Voor de overige stromen in de
riolering is het aanbod beperkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de afvoer uit het
industrieterrein in het Zuiden van Urk hier niet is meegenomen. De gemeente beschikt op dit
moment niet over voldoende informatie over de waterlozingen op dit terrein.
Bij het onderzoek naar potentiële locaties voor Riothermie zijn de volgende locaties/gebouwen
aan bod gekomen:
1. Zwembad ‘t Bun
2. WKO (langs Noordelijk persleiding). Riothermie kan toegepast worden voor eventuele
aanvullingen van een onbalans van een WKO. Echter zijn er op dit moment bij de gemeente
geen gegevens beschikbaar over een eventuele onbalans
3. Woningbouw aan de Reiger (langs Zuidelijk persleiding), bestaande uit 60 appartementen
4. Vis industrie (koude en warmte lozing). Deze industrie staat bekend om de grote
hoeveelheden koud water lozing door het ijs waarmee de vis wordt aangevoerd. Daarnaast
worden ook grote hoeveelheden warm water in het riool geloosd bij het schoonmaken van het
bedrijf. Bij een concentratie van visindustrie zoals dat het geval is in Urk is het raadzaam om
de kansen voor de terugwinning van warmte en koude te onderzoeken. Zowel Riothermie
voor individuele gebouwen als een netwerk voor het hele industrieterrein behoren tot de
mogelijkheden
5. Warmtenet bij gemaal Vissering. Door het stopzetten van de WKK op gemaal Vissering komt
er een bruikbaar warmtenet beschikbaar. Dit biedt mogelijkheden voor de toepassing van
Riothermie. Deze kans wordt via een ander traject onderzocht
Voor de woningbouwcorporatie is ter indicatie een terugverdientijd geschat van 20 à 24 jaar. Voor
het zwembad ’t Bun is een verbouwing beoogd binnen twee jaar. Door Riothermie te integreren
met de verbouwing kunnen de investeringskosten beperkt worden. Dat levert een kortere
terugverdientijd. Hiervoor heeft de gemeente besloten om nader in te zoomen op de kansen van
Riothermie voor het zwembad zoals in paragraaf 5.2.1 is uitgewerkt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de terugverdientijd van de onderzochte gebouwen
van Urk en ter vergelijking de terugverdientijd van overige mogelijke alternatieven.
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Tabel 5.1 Indicatieve terugverdientijd Riothermie Urk en Bronnen van hernieuwbare energie

Riothermie Urk

Terugverdientijd in jaren

Riothermie zwembad ‘t Bun

10 - 15

Riothermie woningbouwcorporatie aan de Reiger

20 - 24

Overige warmtebronnen
Biogas via vergister

20 - 30

Bodemwarmtewisselaar

15 - 20

Elektra bronnen
Windmolen

8 - 12

Zonnepanelen

10 - 15
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Kansenkaart Riothermie Urk
Principe van riothermie

Riothermie is een methodiek waarmee thermische
energie uit het afvalwater kan worden teruggewonnen.
Deze energie kan gebruikt worden voor het
verwarmen of koelen van gebouwen of
installaties, die in de nabijheid van de riolering staan

Potentiele afnemers
Zwembad
Gemeentehuis & Bibliotheek
Dagverblijf

Pension
Sporthal
Voortgezet onderwijs
Vermogen (thermische energie voor aantal huishoudens)

IJsselmeer

20 - 30 kW (5 - 7,5 h.h.)

1209530_10001M.MXD

Gemeente Urk

Kansenkaart Riothermie Urk

Basisschool

30 - 40 kW (7,5 - 10 h.h.)

40 - 50 kW (10 - 12,5 h.h.)
50 - 60 kW (12,5 - 15 h.h.)
60 - 80 kW (15 - 20 h.h.)

0

200

1:10000

400 m
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5.2.1
Nadere uitwerking zwembad ’t Bun
Voor de implementatie van Riothermie in zwembad ‘t Bun zijn op hoofdlijnen de
investeringskosten, terugverdientijd, energiebalans en de emissiebalans opgesteld. Het zwembad
zal in 2014 gerenoveerd en uitgebreid worden waarbij de hele stookruimte wordt vernieuwd. Er
wordt aangenomen dat het energieverbruik in de nieuwe situatie gelijk is aan de huidige situatie.
Er bestaan ook plannen om de persleiding deels aan te passen waarbij een nieuw gemaal vlakbij
het zwembad wordt geplaatst. Dit project zal echter niet op korte termijn gerealiseerd worden. In
dit rapport wordt uitgegaan van het vervangen van een deel van de bestaande persleiding door
een persleiding met warmtewisselaar.
De volgende parameters zijn in de ontwerpsessie vastgelegd:
 Debiet dwa-afvoer rioolwater (continue over de dag): 16,5 l/s
 Temperatuur rioolwater (over het jaar):
9 – 18 °C
 Binnen diameter persleiding:
470 mm
 Afstand tussen zwembad en persleiding:
100 m
 Lengte warmtewisselaar:
26 m*
 Rendementsverlies door biofilmvorming:
20 %
 Afzet temperatuur bij zwembad:
45 °C
 Temperatuur transportmedium (over het jaar:
2 – 13,5 °C
 Prijs elektra:
EUR 0,10 /kWh
 Prijs gas:
EUR 0,497 /m3
 Prijs rioolwarmtewisselaar:
EUR 3.800 /m
 Discontovoet:
1%
 Gemiddelde jaarlijkse stijging elektraprijs:
4%
 Gemiddelde jaarlijkse stijging gasprijs:
6%
* In de workshop van 19 februari 2013 was de lengte van de warmtewisselaar op 32 meter aangenomen, Tauw
heeft achteraf optimalisatie gevonden in een lengte van 26 meter.

De werkzaamheden en bijbehorende kosten voor het implementeren van een Riothermie
systeem zijn weergegeven in tabel 5.2.Tevens is weergegeven welke kosten hiervan in een
traditionele variant (gasgestookte verwarming) gemaakt worden. De kolom ‘investering’ geeft
weer wat de extra kosten zijn ten opzichte van de traditionele variant, dit bedraagt ongeveer
EUR 315.000,- . Het betreft hier een grove raming van werkzaamheden en kosten.
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Tabel 5.2 Overzicht van werkzaamheden en bijbehorende kosten

Werkzaamheden

Riothermie

Traditioneel

Investering

Levensduur

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(jaren)

5.000

5.000

50

Warmtewisselaar

98.800

98.800

50

Warmtepomp

30.000

30.000

15

Graafwerk

Circulatiesysteem tussenmedium

20.000

20.000

0

50

Circulatiesysteem cv-zijde

20.000

20.000

0

50

Ondergrondse leidingen

30.000

30.000

50

Buffervat

16.000

7.000

9.000

50

Elektrische installatie

44.000

24.000

20.000

15

Bouwkundige voorzieningen

22.000

15.000

7.000

50

57.000

30.000

27.000

Tekenen, montage en
projectleiding
In bedrijf stellen
Algemene kosten en winst

3.000

3.000

69.000

23.000

46.000

Bouwkosten

414.800

139.000

275.800

Investeringskosten 114 %*

472.872

158.460

314.412

* 4 % ontwerpkosten, 10 % onvoorzien. Gemeente is vrijgesteld van BTW

In tabel 5.3 is het huidige gasverbruik en bijbehorende kosten van het zwembad per maand
weergegeven.
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Tabel 5.3 Huidig gasverbruik door zwembad ‘t Bun per maand

Maand

Gas

Energie

Kosten

(m )

(GJ)

(EUR)

16.878

518

8.388

3

Januari
Februari

14.349

440

7.131

Maart

14.091

433

7.003

April

8.094

249

4.023

Mei

6.941

213

3.450

Juni

5.503

169

2.735

Juli

5.589

172

2.778

Augustus

4.999

153

2.485

September

6.529

200

3.245

Oktober

9.534

292

4.738

November

11.299

347

5.616

December

14.829

455

7.370

118.635

3.641

58.961

Totaal

In figuur 5.1 is het energieverbruik van het zwembad en het aanbod vanuit de riolering
weergeven. Zichtbaar is dat een groot deel van de basislast vanuit het riool geleverd kan worden.
De pieklast in de winterperiode dient door een piekboiler (gas) ingevuld te worden.
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Maximaal aanbod en gevraagd vermogen per maand
250,0

Vermogen (KW)

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Maand
Warmte aanbod

Warmte vraag

Figuur 5.1 Energievraag en aanbod (output warmtepomp) over het jaar

In tabel 5.4 en tabel 5.5 is weergegeven hoeveel energie er uit welke bron gehaald wordt in de
oude en nieuwe situatie. Tevens staat hierbij wat dat betekent voor de kosten en de CO2-uitstoot.
In tabel 5.6 staat weergegeven wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe situatie. Hieruit
blijkt dat per jaar ongeveer EUR 22.000,- aan kosten wordt bespaard.

Tabel 5.4 Energielevering per bron per jaar in de oude situatie voor verwarming

Bron
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Energie

Energie

Kosten

CO2-uitstoot

(GJ)

(%)

(EUR)

(kg)

Riool

0

0%

0

0

Elektra

0

0%

0

0

Gas

3.641

100 %

58.961

206.445

Totaal

3.641

100 %

58.961

206.445
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Tabel 5.5 Energielevering per bron per jaar in de nieuwe situatie

Bron

Energie

Energie

Kosten

CO2-uitstoot

(GJ)

(%)

(EUR)

(kg)

2.050

56 %

0

0

Elektra

854

23 %

23.716

112.579

Gas (backup)

776

21 %

12.188

43.999

3.680

100 %

35.904

156.556

Riool

Totaal

Tabel 5.6 Effect per bron per jaar in de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie

Bron

Gas

Energie

Energie

Kosten

Kosten

CO2-uitstoot

CO2-uitstoot

(GJ)

(%)

(EUR)

(%)

(%)

(kg)

-2.865*

-78 %

- 46.395

-78 %

-78 %

-162.446

Elektra

854

23 %

23.716

40 %

54 %

112.557

Totaal

-2.011

-55 %

- 22.679

- 38 %

- 24 %

-49.888

* 3.641 (huidig gasverbruik) – 776 (backup gas nieuwe situatie) = 2.865

In figuur 5.2 is de terugverdientijd (netto contante waarde berekening) van het Riothermie
systeem voor zwembad ‘t Bun weergegeven. Deze bedraagt bij gelijk blijvende energietarieven
ongeveer 16 jaar. Bij stijgende tarieven bedraagt de terugverdientijd ongeveer 10 jaar.
In de uitgangswaarden is uitgegaan van een debiet van 16,5 l/s. Dit is een lage inschatting, het
debiet ligt waarschijnlijk tussen de 25-30 l/s. Debietmetingen op het rioolgemaal kunnen hier
meer inzicht in geven. Bij een hoger debiet zal de terugverdientijd korter worden. Dit blijkt ook uit
berekeningen met een debiet van 40 l/s, deze berekeningen laten een terugverdientijd zien van 812 jaar.
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Netto Contante Waarde
y = 1941,144656203110000000000000000000x2 + 7258,596392005910000000000000000000x € 3.000.000
272226,091859130000000000000000000000
Incl trending

€ 2.500.000

Excl trending

€ 2.000.000

NCW

€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
0

5

10

15
20
25
30
35
y = -94,4721087847x2 + 22501,6361635845x - 336190,0053691060

-€ 500.000
Jaren

Figuur 5.2 De terugverdientijd van het Riothermie systeem voor zwembad ‘t Bun ligt tussen ongeveer 10 en
15 jaar
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5.3

Almere

Het afvalwatersysteem van Almere bestaat uit het gemeentelijke rioolstelsel van Almere en de
awzi die zich aan de Noordzijde van Almere bevindt. Het rioolstelsel is een gescheiden
rioolstelsel waardoor de temperatuur van het afvalwater in Almere vrij hoog blijft. Figuur 5.3 geeft
de temperatuur van het rioolwater in Almere weer, gemeten in de awzi Almere. Het rioolstelsel
van Almere kenmerkt zich door kleine stelsels die lozen op de vertakte persleidingen.
25
20
15
Actiefslibtank b, monstername

10
5
0
3-112011
0:00

23-122011
0:00

11-22012
0:00

1-42012
0:00

21-52012
0:00

10-72012
0:00

29-82012
0:00

18-102012
0:00

7-122012
0:00

26-12013
0:00

17-32013
0:00

Figuur 5.3 Temperatuurverloop van het afvalwater in Almere over het jaar 2012

De Riothermie kansenkaart Almere toont een hoog energieaanbod uit afvalwater. De ligging van
de persleiding aan de randen van de stad, bemoeilijkt echter de koppeling met de energievraag
rondom het centrum van Almere. Zo ligt het ziekenhuis bijvoorbeeld op relatief grote afstand van
de persleiding die een groot aanbod aan thermische energie bevat.
In Almere is er ook een stadswarmtenet. Dit kan ook een duurzaam alternatief zijn voor warmte.
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Kansenkaart Riothermie Almere
Principe van riothermie

Riothermie is een methodiek waarmee thermische
energie uit het afvalwater kan worden teruggewonnen.
Deze energie kan gebruikt worden voor het
verwarmen of koelen van gebouwen of
installaties, die in de nabijheid van de riolering staan.

Engelse mijl
Rie Mastenbroeksportpark

J.G. Suurhoffstraat
Hildo Kropstraat

Potentiele afnemers

Gebouwen met een onderwijsfunctie - selectie

Mozartweg

Gebouwen met een logiefunctie
Gebouwen met een sportfunctie
Gebouwen met een sportfunctie - selectie

Veluwezoom

Gebouwen met een gezondheidsfunctie
Gebouwen met een gezondheidsfunctie - selectie
Locaties met verleende bouwvergunning
Gebouwen met een kantoorfunctie - selectie
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie - selectie
Overig
GREEN\igo 05-02-2013 12:05 1209530_10002M_IGO.mxd

Waterschap Zuiderzeeland

Kansenkaart Riothermie Urk, Almere en Lelystad

Gebouwen met een onderwijsfunctie

Lierstraat
Lierstraat

WKO
RWZI

Vermogen (thermische energie voor aantal huishoudens)
20 - 60 kW (5 - 15 h.h.)

60 - 120 kW (15 - 30 h.h.)
120 - 200 kW (30 - 50 h.h.)
200 - 320 kW (50 - 80 h.h.)
320 - 480 kW (80 - 120 h.h.)

0

750

1:45000

1.500 m
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De genoemde locaties in gemeente Almere in tabel 5.7 zijn onderzocht op hun kansrijkheid voor
Riothermie. De kansrijkheid is uitgedrukt in de terugverdientijd in jaren.
Tabel 5.7 Indicatieve terugverdientijd Riothermie Almere

Riothermie Almere

Terugverdientijd in jaar

Markerkant 13, kantoorgebouw

12 - 16

Flevoziekenhuis; 386 bedden (ervan uitgaande van dat riothermie het enige

14 - 18

alternatief is, dus geen aansluiting op stadswarmtenet)
Sportcentrum Rie Mastebroeksportpark 6

14 - 18

Buurtcentrum Het Kardoes, Suurhoffstraat 45, bijeenkomstfunctie

16 - 20

Lierstraat 1, 11, 19, 21 en Nautilius college, lierstraat

16 - 20

Floriade (toekomstige terrein)

18 - 22

Hildokorpstraat, school en kids first

18 - 22

Veluwezoom 4, 7 kantoorgebouwen en WKO

18 - 22

Lepenstraat 2 en 1 basisschool en Montessorischool

18 - 22

Overige warmtebronnen
Biogas via vergister

20 - 30

Bodemwarmtewisselaar

15 - 25

Elektra bronnen
Windmolen

8 - 12

Zonnepanelen

10 - 15

5.4

Lelystad

Het afvalwatersysteem van Lelystad bestaat uit het gemeentelijk rioolstelsel en de awzi Lelystad.
Uit de Kansenkaart Riothermie Lelystad blijkt dat de ligging van het rioolstelsel redelijk gunstig
om het centrum van Lelystad ligt, waarin meerdere potentiële afnemers zijn. Ook biedt de
voorgenomen aanpassing aan de hoofdpersleiding mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het gebouw
van Rijkswaterstaat aan het Noorderwagenplein. Door Riothermie direct bij de aanleg van het
nieuwe tracé van de persleiding te implementeren, kunnen bijvoorbeeld kosten van
graafwerkzaamheden bespaard worden.
Voor het bedrijf McCain zijn vermoedelijk ook kansen. De voedselindustrie gebruikt in het
algemeen veel warmwater in hun proces. Door warmte direct binnen het bedrijfspand te winnen
kunnen hoge besparingen in energie, CO2 en kosten gerealiseerd worden. Als voorbeeld kan een
Riothermie project bij een wasserette genoemd worden. Dit heeft geresulteerd in een besparing
van de energiekosten van circa EUR 30.000,- per jaar en extra efficiency in het wasprogramma.
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Ook voor Lelystad geldt dat de temperatuur van het afvalwater relatief hoog ligt. Uit onderstaande
grafiek (5.4) blijkt dat de temperatuur van het afvalwater in de rwzi gemiddeld tussen 13 en 24 ˚C
ligt

25
20
Temperatuur Actiefslib tank 1

15
actiefslibtank 2, temperatuur

10

nitrificatietank 1,temperatuur

5
0
23-1211-2-2012 1-4-2012
2011 0:00
0:00
0:00

21-5-2012 10-7-2012 29-8-2012
18-107-12-2012 26-1-2013
0:00
0:00
0:00
2012 0:00
0:00
0:00

Figuur 5.4 Temperatuurverloop van het afvalwater in awzi Lelystad over het jaar 2012
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Kansenkaart Riothermie Lelystad
Principe van riothermie
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De genoemde locaties in gemeente Lelystad in tabel 5.8 zijn onderzocht op hun kansrijkheid voor
Riothermie. De kansrijkheid is uitgedrukt in de terugverdientijd in jaren.

Tabel 5.8 Indicatieve terugverdientijd Riothermie Lelystad

Gebouw

Terugverdientijd in jaar

Zwembad Lelystad bij huidige omstandigheden (door aanpassing persleiding

12 -16

wordt de kans verkleind)
Kantoorgebouw RWS, Noorderwagenplein; 15.000 m

2

12 - 16

Melkfabriek

14 - 18

WKO (circa 100 KW)

16 - 20

Penitentiaire Inrichting; 100 persoon

16 - 20
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6 Conclusies en aanbevelingen
Uit de kansenkaarten van de gemeenten Almere, Lelystad en Urk kan geconcludeerd worden dat
er meerdere kansrijke locaties voor Riothermie zijn. De belangrijkste daarvan zijn:
1. Zwembad ’t Bun te Urk
2. Rijkswaterstaat gebouw aan de Noorderwagenplein te Lelystad (bij nieuw tracé van de
persleiding)
3. De melkfabriek in de buurt van de awzi Lelystad
4. Kantoorgebouw aan de Markerkant te Almere
5. Sportcentrum De Rie te Almere
Uit paragraaf 4.1.1 blijkt dat Riothermie voor zwembad ’t Bun een aantrekkelijk bron is van
duurzame energie.
Voor de laatste vier locaties adviseren we de gemeenten en het waterschap om een quick-scan
uit te voeren. Een quick-scan kan een beter inzicht geven in de mogelijkheden, de kosten en de
energiebesparing. Bij openbare werkzaamheden rondom alle gemarkeerde kansen in deze drie
gemeenten wordt geadviseerd om Riothermie te overwegen als een bron van energie voor de
desbetreffende gebouwen.
De grote verzamelriolen in Almere en Lelystad vergroten de kansen voor de kansrijkheid van
Riothermie. Wij adviseren het waterschap Zuiderzeeland en de overige gemeenten in de regio die
nog geen deel hebben genomen aan dit project om alsnog een Riothermie kansenkaart op te
stellen.
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Bijlage

1

Verslag workshop 6 december 2012

Op 6 december 2012 zijn de KK-Riothermie gepresenteerd aan het waterschap Zuiderzeeland en
de gemeenten Urk, Lelystad en Almere. Ook de gemeente Noordoostpolder was er bij
vertegenwoordigd. De volgende afspraken zijn gemaakt:
a.

Almere maakt scan voor grote energiegebruiker uit de KK-Riothermie Almere, op basis

b.

door Tauw aangeleverde omschrijving van kansrijke objecten
Ligging warmtenet wordt in kaart gebracht. Tauw geeft aan in welke vorm gegevens
moeten worden aangeleverd.

c.
d.

e.

f.
g.

Tauw geeft een indicatie van kansrijkheid voor aansluiting op Riothermie aan de hand
van gebruikgegevens, kengetallen, et cetera.
Tauw maakt een snelle beoordeling op basis van kentallen (ordegrootte) van de
technische toepasbaarheid van riothermie:
Urk:
1. Zwembad
2. WKO (langs Noordelijk persleiding)
3. Woningbouw (langs Zuidelijk persleiding)
4. Vis industrie (koude en warmte), deze kans wordt via een andere weg
behandeld, deze kans wordt wel op de kansenkaart aangegeven
5. Warmtenet bij gemaal Vissering. Door stopzetten WKO op gemaal Vissering is
er een niet gebruikt warmtenet beschikbaar. Mogelijke toepassing in kader van
riothermie? Deze kans wordt via een ander traject behandeld, maar moet wel op
de kansenkaart worden aangegeven.
Lelystad:
1. Gevangenis (Penitentiaire Inrichting Lelystad)
2. Kantoorgebouw RWS, Noorderwagenplein
3. McCain en zuivelfabriek
4. Zwembad
5. WKO
Almere:
1. Floriade (toekomstige terrein)
2. Ziekenhuis/Stadhuis in combinatie met WKO
3. Almere Poort
4. Industrie dichtbij rwzi
5. Nader te bepalen grote objecten
6. Combinatie met stadsverwarming?
7. Nobelhorst
De planning is: Tauw levert binnen twee weken indicatieve tabel, gemeente zorgt binnen
de volgende twee weken dat gevraagde kengetallen en overige gevraagde gegevens
worden ingevuld, de twee weken daarop volgend verwerkt Tauw alles in een
eindconcept.
De Urkse zwembad casus gaat wegens de bouwplanning verder
Voorlopig wordt vanuit gegaan dat er geen vervolgbijeenkomst te houden in februari

Deel van antwoorden:
 Het warmtenet Almere moet in shape formaat aangeleverd worden (graag ook cc aan Harry
de Brauw)


overigens kan riothermie goed gecombineerd worden met het warmtenet. De warmte van het
warmtenet kan gebruikt worden om een warmte-adsorbtiepomp aan te drijven waarmee met
riothermie dan een gebouw gekoeld wordt. De grote meerwaarde is dat koeling geleverd
wordt waar een warmtenet dat niet kan leveren

Mogelijke vervolgstappen voor deelnemende partijen:
Waterschap Zuiderzeeland zal in december gemeenten Zeewolde en Dronten benaderen met de
vraag of ze ook nog graag een kansenkaart willen laten opstellen of dezelfde route verkiezen die
de gemeente Noordoostpolder verkiest. Uit de kansen kaarten van Urk, Almere en Lelystad blijkt
namelijk dat de grootste kansen zich voordoen bij de persleidingen van het waterschap, daarom
gaan de gemeenten Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland in een middagsessie samen
om tafel zitten om de ligging van de persleidingen te koppelen aan mogelijke warmtevragers.
Actiepuntenlijst:
Actie

Omschrijving

Wie?

Deadline

1

Tauw stelt uitvraag benodigde info Urk, Lelystad en Almere, om de acties

Tauw

13-12-12

2 t/m 6 goed te kunnen uitvoeren.
2

WKO balans noordelijke persleiding Urk –Tollebeek

Urk

16-01-13

3

Energieverbruik woningcorporatie gebouw zuidelijke persleiding

Urk

16-01-13

4

Energievraag PIL/RWS/Zwembad naar Tauw

Lelystad

16-01-13

5

WKO balans naar Tauw

Lelystad

16-01-13

6

Info m.b.t. Floriade, Almere Poort, Ziekenhuis/stadhuis/WKO balans,

Almere

16-01-13

7

Definitief rapport opleveren

Tauw

15-02-13

8

Indicatieve tabel met kengetallen/ordegroottes opnemen in rapportage

Tauw

15-02-13

Opstellen advies voor adviesgroep en stuurgroep afvalwaterketen

ZZL

28-02-13

ZZL/NOP

PM

Zsm

industrieterrein de Vaart, grote objecten, stadsverwarming naar Tauw

9

Flevoland
10

Ligging persleidingen in Noordoostpolder combineren met mogelijke
warmtevragers

11

Uitzoeken behoefte voor kansenkaart bij Zeewolde en Dronten

ZZL

12

Uitwerken kans Urk

Urk

Afhankelijk
van
planning
verbouwing

Bijlage

2

Kengetallen warmtegebruik gebouwen

Bron: Cijfers en tabellen Senter Novem 2007
Soort

Kengetal

Omvang/ soort

Warmtegebruik in Kw

Gebouw

M2 oppervlak

1.000 m2

10 - 20

2.000 m2

15 - 40

5.000 m2

35 - 100

10.000 m2

70 - 200

20.000 m2

140 - 400

50.000 m2

350 – 1.000

Geschakeld

1 (gemiddeld)

Woning

Zwembad

Aantal

Rijwoning

2

2/1 kap

2

Vrijstaand

3

Etage woning

1

Woning>2000

1

Woning oud

2

Soort/oppervlak/

Overdekt 500m2

30

Bezoekers/jaar

/30.000
Overdekt 750m2/

200

100.000
Combi 1500 m2/

75

100.000
Combi 2500 m2/

200

200.000
Flatgebouw

Aantal flats

2 per flat

Gevangenis

Aantal bewoners

1 per bewoner

Ziekenhuis

Aantal bedden

1 per bed

Stadshuis

M2 oppervlak

10 a 20 per 1000 m2

Balans tekort WKO

In m3 gas voor bij

10 KW/10.000 m3 gas

stoken

Voorbeelden Riothermie kansen:
 Bij een bron uit Riothermie ter grootte van 100 kW wordt gezocht naar een energievraag,
liefst van dezelfde orde grootte en anders de grootste vraag in de omgeving binnen 100 m
afstand
 Energievraag van 100 kW is bijvoorbeeld een gevangenis met 100 bewoners, een gebouw
van 5.000 m2 oppervlak, een flatgebouw met 70 gemiddeld geïsoleerde flats, etc.
 Gemeenten worden gevraagd om de kansen in hun gebied te selecteren aan de hand van
deze gegevens
 Bij een warmtetekort in WKO: Voor elke 10.000 m3 gas voor het bij stoken = 10 kW
energievraag

Bijlage
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Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Lelystad

Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Lelystad
Gebouw

Warmtevraag

Aanbod uit

Afstand

afvalwater

Vraag/aanbod

kW

m

jaar

100

200-280

100

16 - 20

200

200-280

100

12 - 16

Nvt

Nvt

kW

Terugverdientijd

Gemeente Lelystad

Penitentiaire Inrichting;
100 persoon
Kantoorgebouw RWS,
Noorderwagenplein; 15.000
m2?

McCain en zuivelfabriek.
Beter om terugwinning
warmte uit gebouw te
onderzoeken

Melkfabriek

150

200 -280

100

14 - 18

Zwembad

250

200-280

100

12 -16

WKO; 1000m 3 gas in 3

100

200 -280

100

16 - 20

maanden per jaar = 10 m3
per dag = 88 KWh

Bijlage
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Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Almere

Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Almere
Energievraag in

Energieaanbod in

Afstand vraag-

Terugverdientijd

Gemeente Almere

kW

kW

aanbod in m

in jaren

Floriade (toekomstige

100

60-120

100

18- 22

200

60-120

100

16 - 20

Almere Poort

100

60-120

500

24 - 30

Industrie dichtbij rwzi

200

200- 480

500 - 1500

24 - 30

400

60-120

100

14 - 18

100

200-320

100

14 -18

50

60-200

300 - 500

26 - 30

200

60 -120

100

16 -20

100

60-120

100

18 - 22

100

120-200

100-200

18 - 22

100

200-320

100 - 200

18 - 22

100

320-480

100 - 200

16 - 20

Mozartweg 40

100

60-120

100-200

20 - 24

Markerkant 13,

200

320-480

100

12 - 16

terrein)
Ziekenhuis/Stadhuis in
combinatie met WKO

(Oostvaarderdiep/ Almere
Buiten)?
Flevoziekenhuis;
386 bedden
Sportcentrum Rie
Mastebroeksportpark 6;
2

1500m met airco
Kantoorgebouw, De
Strubbenweg 7,
2

(> 3000 m )
Lierstraat 1, 11, 19, 21
Nautilius college, lierstraat
Hildokorpstraat, school en
kids first
Veluwezoom 4, 7
kantoorgebouwen en WKO
Lepenstraat 2 en 1
basisschool en
Montessorischool
Buurtcentrum Het Kardoes,
Suurhoffstraat 45,
bijeenkomstfunctie

kantoorgebouw

Bijlage
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Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Urk

Achtergrond inschatting kansrijkheid Riothermie Urk
Gemeente Urk

Zwembad

Energievraag in

Energieaanbod in

Afstand vraag-

Terugverdientijd

kW

kW

aanbod in m

in jaar

200

60 - 80

100 - 200

10 - 15

120

60 - 80

100

20 -24

Woningbouw, 60 appartement
aan de Reiger (langs Zuidelijk
persleiding
WKO (langs Noordelijk

Nvt

persleiding)
Warmtenet bij gemaal Vissering

Nvt

Vis industrie (koude en warmte)

Nvt

