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Oegstgeest wil warmte uit water
invoeden op bestaand warmtenet van
Vattenfall
In de gemeente Oegstgeest (bij Leiden) wil een lokale
energiecoöperatie thermische energie uit water invoeden op het
bestaande gasgestookte warmtenet van Vattenfall. Zo hoopt de
coöperatie een wijk van duizend huizen te verduurzamen. Het gebeurt
nog weinig dat een warmtebedrijf met monopoliepositie een extra
bron overweegt toe te laten.
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V.l.n.r. Frank ter Beek, Peter van Schie, Martijn Voorham
van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest. (Foto: Energiek
Poelgeest).

“Vroeger was er weerstand tegen andere
bronnen op een warmtenet”, zei Martijn Hagens,
CEO Vattenfall Nederland, in een eerder
interview met Energeia. Het was gebruikelijk dat
een warmtebedrijf zowel bron, net als levering
in eigen hand had. “Dat hebben we losgelaten.
Wij willen in principe iedere duurzame bron
toegang geven tot ons net.”

Dat moet ook wel, aangezien de verwachting is
dat warmtenetten zullen uitbreiden, en
duurzame bronnen minder warmte per bron
leveren dan fossielgestookte centrales. Hagens
noemt restwarmte als belangrijke bron, niet
alleen de bekende industriële restwarmte of
warmte uit afvalverbrandingsinstallaties, maar
ook bijvoorbeeld warmte van lagere
temperatuur uit datacenters. Hoe zo'n
lagetemperatuurnet eruit zou moeten zien, en
hoe de samenhang is met een
hogetemperatuurnet, dat moet zich nog
uitkristalliseren. Hagens: “We moeten ermee
experimenteren en uitzoeken wat werkt.”

In Rotterdam wordt gewerkt aan een publiek
warmtenet, dat commerciële bedrijven kunnen
gebruiken voor het invoeden en leveren van
warmte aan klanten. Dat gaat om een
zogenaamd hoofdtransportnetwerk.

Deze maandag is een haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd naar de

mogelijkheid om thermische energie uit water, aquathermie, in te voeden op

het bestaande warmtenet van Vattenfall. Dat is een grote wens van lokale

energiecoöperatie Energiek Poelgeest, vertelt lid Frank ter Beek. Poelgeest is

een wijk in de gemeente Oegstgeest, die al aangesloten is op het warmtenet

van energiebedrijf Vattenfall.

Op dit moment wordt het

warmtenet gevoed door de

aardgasgestookte centrale van

energiebedrijf Uniper in Leiden

en in de toekomst is het de

bedoeling dat restwarmte uit de

Rotterdamse haven de

hoofdwarmtebron wordt van

het net. Het laat lang op zich

wachten voordat het bestaande

net verduurzaamd is, terwijl

Poelgeest oorspronkelijk

bedoeld was als duurzame wijk,

vertelt Ter Beek. “Daarom zijn

wij een haalbaarheidsstudie gestart naar de mogelijkheden voor een lokale,

duurzame warmtebron.” Onder meer de provincie Zuid-Holland, de

gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland en

Vattenfall hebben de studie (financieel) ondersteund.

Klinkenbergerplas
Aquathermie is de winning van

warmte uit oppervlakte-, afval-,

en/of drinkwater. In de zomer

wordt warmte van het water via

een warmtewisselaar

opgeslagen in een

warmtekoudeopslag (WKO). In

de winter wordt deze warmte

gebruikt om huizen te

verwarmen. Daarvoor is ook een

collectieve warmtepomp nodig

die in de wijk wordt geplaatst.

Ter Beek: “Ons eerste idee was

om warmte te halen uit de

Klinkenbergerplas, maar die

blijkt te ver weg van de wijk te

liggen, waardoor de benodigde

leidingen het project erg duur

zouden maken.”

Uit de studie, gedaan door

onderzoeksbureaus Greenvis en

IF Technology, komen twee

technisch haalbare

warmtebronnen naar voren voor

het verduurzamen van het net.

Het halen van warmte uit de

rivier de Leede en het halen van

warmte uit de

rioolwaterzuiveringsinstallatie

(RWZI) Rijnland. Robert Portier,

woordvoerder bij Vattenfall,

vertelt dat het energiebedrijf zelf verder wil onderzoeken hoe warmte uit de

RWZI ingevoed kan worden op de retourleiding van het warmtenet, dat

daardoor een hogere temperatuur behoudt. Portier: “Dat komt ten goede aan

de totale verduurzaming van dit warmtenet.”

Duur
Ter Beek: “De warmte van het afvalwater van Rijnland komt het hele

warmtenet ten goede, niet alleen Poelgeest. Daarom willen wij een volgende

stap zetten in het halen van warmte uit rivier de Leede, om in te voeden op

het warmteoverdrachtstation in de wijk.” Uit de studie blijkt dat er veel

subsidie nodig is om het project voor elkaar te krijgen. De kostprijs voor

warmte uit de Leede wordt berekend op €21,30 per GJ, exclusief kosten voor

distributie en levering. De marktprijs voor warmte is volgens de SDE++-

berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving €13,90 per GJ. Dat

betekent een flinke onrendabele top, erkent ook Ter Beek. “Wij hopen

subsidie te kunnen krijgen van de overheid en overige regionale en Europese

fondsen, zodat dit bedrag omlaag gaat.”

Daarnaast kijkt Ter Beek naar het ophalen van geld bij het bedrijfsleven en

inwoners van de wijk. “We onderzoeken of de warmtebron eigendom kan

worden van een lokaal opgerichte bv. Inwoners die dan €500 tot €1.000

investeren, zouden gecompenseerd kunnen worden in de vorm van een lager

warmtetarief. We hebben een eerste stap gezet met dit

haalbaarheidsonderzoek, nu willen we een tweede stap zetten door op

bewonersavonden te kijken of er geïnteresseerden zijn.”

Het lokale warmtebedrijf zal geen eigenaar worden van het distributienet of

de levering, zeg Ter Beek. “Daar staat Vattenfall niet voor open en zij hebben

een concessie [monopoliepositie, red.] op dit leveringsgebied.” Ergens is dat

jammer vindt Ter Beek, maar “eigenaar worden van een lokaal warmtebedrijf

brengt ook risico's met zich mee.” Vattenfall zegt dat het de

energiecoöperatie vrij staat om verder te onderzoeken hoe het warmteproject

betaalbaar kan worden, maar waarschuwt Energiek Poelgeest naast

enthousiast ook realistisch te zijn, aldus Portier.
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