ACTUALITEIT

O N D E R Z O E K VAN O N D E R ANDERE TNO E N H O O G H E E M R A A D SCHAP VAN DELFLAND

Warmteuithetriool
levertDenHaag
energie
Vooreenaantal herbestemmingslocaties binnendegemeenteDenHaagonderzochtTNO insamenwerkingmetdegemeente,EnecoenergieenhetHoogheemraadschapvanDeljland een energiesysteemdatbestaat uitwarmtepompendiehunwarmtebetrekkenuit...hetriool! Detechnischeen
f\naucié'lehaalbaarheid blijkendaarvoorgeenprobleem.Dejuridischekantvanhetplan lijktechter
eengroterstruikelblok.Metnameoverdevraagwieeigenaarwordtvanhetsysteem,looptdediscussienogvolop.Intheoriezouderioolwarmte6,jprocentvandetotalewarmtevraag vanDenHaag
kunnendekkenoftewel 13.350vandegemiddeldehuidige kwaliteitwoningen,22.850vangoeie
kwaliteit0/34.500woningendiezeergoedgeïsoleerdzijn.Ineendemonstratieproject worden in
2008,wanneerdeejjluenleidiug dienuwordtaangelegd wordtopgeleverd,250woningenvoorzien
vanindividuelewarmtepompen.Debetrokkenpartijen willeninseptembereenovereenkomst sluiten
diedeuitvoeringvandeplannenzekerstelt.
Voorenkelewijken indeHaagse binnenstad diemomenteelgeherstructureerd worden,biedenwarmtepompen debestekansen
vooreenduurzame energievoorziening.
Warmtepompen zijn instaatom beschikbare'gratis'warmtebronnen, zoalsdebodem
ofomgevingswarmte,tebenutten, zodat
alleenvoordeaandrijfenergie betaald hoeft
teworden.Dezekosten liggen aanmerkelijk
lagerdandekosten vandegevraagde warmte.Alsbron fungeert meestaleenbroninde
bodem(aquifer],dieindezomer opgeladen
wordt metbijvoorbeeld zonnecollectoren.
Omdarhetaantal beschikbare bodembronnenineenstadinverbandmet onderlinge
beïnvloedingeindigisenomdat aquifers
doordichtslibbenenslijtage nietheteeuwigelevenhebben,isnaatalternatievewarmtebtonnen gezocht.Datkan bijvoorbeeld
zeewaterzijn,zoalsmomenteel indeHaagse
wijkDuindorpgebeurt,maarookeenaanwezigerioolpersleiding,zoalsing.G. GeertsemavanIngenieursbureau DenHaagtwee
jaargeledenvoorstelde.De temperatuur
daarvan isuitstekend geschikt alswarmtebronvooreen warmtepomp.

Zwitserland
HoewelhetinNederland nogniet wotdt
toegepast,bestaatinZwitsetland alzo'n20
jaatmimepraktischeervaringmetdewinningvanrioolwarmte.Daarzijn tenminste50
vandergelijke projectengerealiseerd.De
redenendathetinZwitsetland zoinde
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belangstellingstaat,zijn ondermeerhethoge
ambitieniveauenhetfeitdatstookoliehet
(dureenmilieubelastende) alternatiefis.Het
belangrijkste argument isechterdeharde
bodemwaarinnauwelijks ofgeenwarmtebronnen kunnen wordengeslagen.DeZwitserseinstallatieszijninallegevallenwarmtewisselaarinstallatiesdiezijn ingebouwdin
vrijverval-riolendiegezuiverd rioolwater
transporteten.Deenergetische besparing
bedraagtinZwitserlandongeveer75procent.
Warmrewinninguitongezuiverd rioolwater(influent) vindtopditmoment alleen
nogplaatsinproefprojecten. Deredendaarvanisvervuilingvandewarmtewisselaaren
deinvloeddaarvan opde warmteoverdracht.
Daarbij heeft grootschalige onttrekkingvan
warmreaanhetinfluent nadeligeeffectenop
hetzuiveringsproces,datdaardoor meer
energievraagt.Erbestaatzelfseenrioolwaterzuiveringwaareenwarmtepomp hetinfluent met behulp vanbodemwarmtevootverwarmtomdezuiveringtevetbeteren.De
levensduur vandezeZwitserse systemen
wordtgeschatop30à50jaar.InBaseldraair
eeninstallatiedieal20jaat zonder noemenswaardigestotinginbedrijfis.
WatdeZwitsetsesystemenechtet vooral
aantonen,isdatdedootde watmtewinning
veroorzaaktedalingvandetemperatuutvan
hetrioolwatetkleiner isdanalgemeen
wordtgevreesd.Vaakkunnen nauwelijks
zoveelwarmtegebtuikers gevonden worden
datdetemperatuut merkbaar daalr!

Influent versus effluent
Hettemperatuurverloop vandehuidige
influentleiding ligt tussen minimaal 12°Cin
dewinterenmaximaal 23°Caanheteinde
vandezomer.Detemperatuur vangezuiverdrioolwater (effluent) ligtgemiddeld
zo'ntweegraden lagerdanvanhet influent,
waardoothet rendement vandewatmtepompietslagerzouuitvallen,maar nog
altijd opeengunstigniveau ligt.Bovendien
kent deeffluentzijde voordeleninverband
met hetfeitdathetwatetschonerendus
minder corrosiefisenkanhetdebietgeregeldworden.DatvatieertinDenHaag
afhankelijk vanregenvaltussen 200.000en
750.000kubiekemetetpetdag.Tenslotteis
degroterediameter (1800mm)gunstigvoor
debereikbaarheid.Uirgaandevandeze
debieten isbijeenafkoeling vantweegraden
jaarlijks eentotalehoeveelheid warmtete
winnen,dieruim6,5procent bedraagtvan
detotalewarmtevtaag inDen Haag! Bovendien iseenvetlaagde effluenttemperatuur
gunstiger voordewarmtebalans overde
geheleketen.Aandachtspunten blijvende
benodigdeinbouwtijd,eventuele tijden voor
uitbedrijfname bijproblemenenonduidelijkheid omtrent kostenenbaten.

Warmtewinningstrategieën
Voorhetgebruikvantioolwarmte zijn
devolgendeopties denkbaar:
• Warmteuithetrioolrechtstreeks winnentenbehoevevande warmtepompen.
• Warmteuithetrioolwinnen tenbehoevevanregeneratievan bodembronnen
voor warmtepompen.
• Eencombinatievandebovengenoemde
opties.
Inheteersregevalgaarderioolwarmre
rechtstreeksnaardewarmtepompenen
kunnen grondwaterboringen (deels)vermedenworden.Daarstaattegenoverdatde
warmtewisselaar veelwarmtedientoverte
dragen bijkleine temperatuurverschillen
zodatdezegroot moetwordengedimensioneerd.Derioolwatettemperaruur isinde
wintet,wanneer dewarmtevraaghetgrootst
isimmers hetlaagst.Bovendienkanmen
indienenkelrioolwarmtealsbron wordt
gebruikt nietoptimaal koelen.Alsdewarmtewisselaatuitsluitend dientomgedurende
dezomereenbodembron dieindewintet
wordt benut teregenereren(detweedeoptie),dankandatmetgrotere temperatuutverschillen,omdat derioolwatettemperatuur opdarmoment relariefhoogis,
waardooreenkleine,goedkopere warmtewisselaarmogelijk wordt.

Ookomdat regenereren vandebodem
overhetalgemeen geenacutezaakis,isde
storingsgevoeligheid vandezevariant mindergroot.Dezeoptielevertechtergeen
besparingop(putten voor)bodemwarmte en
erbestaan wellichtgoedkopere methoden
voor bodemregeneratie.Eenmengvorm tussendetweeopties,duseenwarmtepomp die
indewinter primair debodembron belasten
pieken indewarmtevraag metderioolwarmtewisselaar afvlakt, terwijl derioolwarmtewisselaar indezomer debodem
regenereert,lijkt aantrekkelijk.

Reductie kooldioxide
Aldusbiedt winningvan rioolwaterwarmtemogelijkheden vooreen innovatief
rioolsysteem,onder meer alsmiddel terprofilering alskooldioxidereducent (ongeveer
100ton bij 250woningen).Eenander belangrijk argument isdat men metdit systeemde
warmtebalans herstelt doorgeen hogere
temperatuur inhet milieu telozendan eruit
wordtgehaald.Dezekringloopvan warmte
pastindeduurzaamheidsdoelstellingvande
gemeente.Deenergetischeopbrengst kan
goedvoorspeld worden;onzekerheid zit met
name invervuilingvande warmtewisselaar
endekosten diedatmetzich meebrengt.
Bovendien ishet beheer vangrootbelang.
Eisendiederioolbeheerder normaalgesprokenstelt,zijn datdebedrijfszekerheid van
hetriooltenaanzienvandeafwatering niet
nadeligbeïnvloed wordt.Voortsmag
inbouwvanhetsysteem destromingvan

hetrioolwater nietnegatiefbeïnvloeden en
moetdezetevenszodanigingericht zijn, dat
mechanischereiniging,bijvoorbeeld met
eenhogedrukreiniger, mogelijk is.

Kosten
Eenrioolwaterwarmtewisselingsysteem
isfinancieelinteressant alsdewarmtevraagdichtheid ongeveer 1000mWhper 100m2
bedraagt(circa 100wooneenheden).Baten
zijn enerzijds afhankelijk vanhetdoor het
rioolwater overgedragen vermogen,maar
vooralvanhetrendement vandewarmtepomp.Dekostenvoordekalewarmtewisselaarzonderaansluitingen distributiesysteem lopeninZwitserland per situatie
uiteentussen43 en165euro/kW.Watinvesteringskosten betreft liggen dekosten van
eenaquifer, hoewellocatieafhankelijk, rond
de400euro/kWenzijn dus aanmerkelijk
hogerdandievande warmtewisselaar.
Warmteafnemers zoudenzichindegebouwdeomgevingomeconomische redenen niet
verderdan 100meter vanderioolleidingdienen tebevinden.Inonbebouwd gebied isdat
tot500meter.Overigecriteriavoorzinvolle
toepassingzijn eenvoldoendegrote rioolwaterhoeveelheid(afhankelijk vandebenodigdewarmteopbrengst) meteen temperatuur
bovendeio°Cenbeschikbare warmteafnemersmetbehoefte aanlage temperatuurwarmte.

wisselaar indeeffluentleiding tussende
Harnaschpolder enHoutrust, bijvoorbeeld
inMorgenstond ofMoerwijk,goed mogelijk.
Daarisruim voldoendewarmte beschikbaar
omaandewarmtevraag tevoldoenende
(geringe)afkoeling vanhetrioolwater heeft
geennadeligeinvloed.Deaanlegvande
effluentleiding isreedsgestarten oplevering
zaleind2005ofbegin 2006plaatsvinden.In
principestaat hetHoogheemraadschap van
Delfland, datdepersleidingen inDenHaag
beheert,positieftegenover hetidee,aliseen
nadereuitwerking vande projectuitvoering,
organisatievorm eneenhelder inzicht in
kosten nogvereistomditproject eenkans
vanslagentebieden.
Mogelijke uitvoeringsvormen voorde
warmtewisselaar zijn geïntegreerd inde
rioolbuis ofals'bypass',dusparallelaande
persleiding.Datlaatsteishetminst risicovol
enlevertdeminsteverstoringvandestromingop,waardoorhetzekeropdekorretermijn hetmeestlevensvatbaar zalzijn. Om
diereden wordt inDenHaagaandezeuitvoeringsvorm,indeaanwezige effluentleiding,ineersteinstantiedevoorkeurgegeven.Daarnaast isookeentweede traject
gestart, waarin samen meteenleidingleveranciereenrioolbuisgeïntegreerde warmtewisselaarzalwordenontwikkeld, f
HuibertSpoorenberg
(TNO Bouw)

Praktijkexperiment
Technisch isrealisatievaneenwarmte-
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