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1 Inleiding 

Dit duurzame initiatief is gestart door een samenwerking tussen bewoners, vertegenwoordigd door Wanka Lelieveld, 

de Woningstichting en de gemeente Wageningen. De gemeente heeft gepland om nieuwe riolering aan te leggen 

in 2017 in een gedeelte van deze buurt. Dit bied de kans om ook over de verduurzaming van het energiesysteem en 

de mogelijkheden voor een lokaal wijkwarmtenet na te denken, aangezien de straat dan opengebroken gaat 

worden. 

Jullie gaven aan:  

 Voor de Benedenbuurt los te willen komen van het gasnet en enkel gebruik te willen maken van (liefst) 

duurzame energie; 

 Behoefte te hebben aan ondersteuning bij het ontwerp van de energievoorziening voor de Benedenbuurt 

in Wageningen. 

Gedurende het proces dat zich heeft ontwikkeld de laatste maanden is duidelijk geworden dat het ontwerpen en 

ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem voor een bestaande wijk met vele verschillende energieprestaties 

per woning een complex en iteratief proces is. Vele aspecten zullen nog uitgezocht moeten worden om een flinke 

stap te kunnen maken in de verduurzaming van de Benedenbuurt. Bijvoorbeeld een inventarisatie van de huidige 

prestatie van de woningen. 

We hebben een goede eerste stap kunnen maken met deze Quick Scan om de haalbaarheid van een Ecovat 

energiesysteem met een warmtenet te toetsen. Er is veel kennis gedeeld en alle betrokken partijen hebben een 

beter inzicht kunnen krijgen in de karakteristieken van een warmtenet + Ecovat en de keuzemogelijkheden die 

overwogen moeten worden. Bijvoorbeeld een lage temperatuur (LT) warmtenet vs. een hoge temperatuur (HT) 

warmtenet. 

Tenslotte is er een eerste stap gemaakt in het verkennen van de mogelijkheden voor een Energy Service Company 

(ESCO). De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is inmiddels bij deze ontwikkeling aangesloten. Met name het sociale 

aspect van het opzetten van een ESCO zal goed overwogen worden. 

 

N.B. Wanneer in dit rapport gerefereerd wordt aan het Excel bestand, betreft dit het bestand “20161106 Berekening 

Quick Scan Ecovat - Wageningen Benedenbuurt”. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Pagina 5 / 24 Referentienummer: P160901-PR01 

 

2 Analyse & inventarisatie 

2.1 Plangebied 

Figuur 1 geeft de locatie van het plangebied weer, gelegen aan de oostkant van Wageningen. 

 

Figuur 1 Locatie van het plangebied (omcirkeld) in Wageningen. 

 

Figuur 2 geeft het plangebied weer voor dit project. In totaal gaat het om 448 woningen. De zwart gearceerde 

woningen zijn 170 woningen van de woningbouwvereniging De Woningstichting. De rood gearceerde woningen zijn 

privaat. De rood gearceerde portiekflats aan de oostzijde van het gebied hebben een VVE per portiek van 6 

woningen. In het plangebied zijn verscheidene plantsoen stroken, waarvan het breedste plantsoen centraal 

gelegen is, namelijk het Meidoornplantsoen.  

Een hoogteverschil is aanwezig in het gebied van zo’n 14 meter. Namelijk zo’n 13 meter boven NAP in het 

noordwesten en zo’n 27 meter boven NAP in het zuidoosten. Het Meidoornplantsoen ligt op zo’n 19 meter boven 

NAP.  
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Figuur 2 Gebiedskaart van de Benedenbuurt met centraal het meidoornplantsoen 

2.2 Analyse woningen 

In het Excel bestand is een uitgebreide documentatie zichtbaar van alle woningen van de Woningstichting. Van de 

private woningen zijn weinig gegevens bekend. Een inventarisatie van de prestaties van alle huidige woningen zal 

onderdeel uit moeten maken van een vervolgtraject. 

In het gehele gebied zijn 170 woning van de Woningstichting aanwezig. De woningtypen en bouwjaar hiervan zijn 

weergegeven in Tabel 1. Daarnaast zijn staan er 170 particuliere koopwoningen en 108 portiekwoningen (VVE’s). In 

totaal dus zo’n 448 woningen. Het gros van de woningen is gebouwd eind jaren 40, begin jaren 50 en het 

energielabel varieert van A tot F. Het gemiddelde gasverbruik van de woningen in de Benedenbuurt is momenteel 

zo’n 1.500 m3, zie www.cbsinuwbuurt.nl.  

Uit energie labels kunnen we over het algemeen weinig concluderen over het gasverbruik aangezien deze labels 

niet up-to-date zijn en alleen iets zeggen over de woning en niet de gebruiker. Op basis van www.cbsinuwbuurt.nl 

en de gegevens van de Woningstichting, nemen we voorlopig aan dat het gemiddelde verbruik van de 448 

woningen 1.500 m3 gas is. 

In werkelijkheid zal het verbruik van de portiekflats gemiddeld hier onder liggen en het verbruik van de overige 

woningen hier boven.  

 

Ecovat  

http://www.cbsinuwbuurt.nl/
http://www.cbsinuwbuurt.nl/
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Figuur 3 Portiekflats aan de diedenweg 

 

Tabel 1 Woningtypen in het gebied van de Woningstichting 

Aantal Bouwjaar Type 

1 1938 rijwoning hoek 

20 1941 2 onder 1 kap 

49 1947 2 onder 1 kap 

18 1947 rijwoning 

10 1950 2 onder 1 kap 

18 1952 2 onder 1 kap 

5 1952 hoekwoning onder het dak 

23 1952 rijwoning hoek 

24 1952 rijwoning tussen 

2 2003 rijwoning hoek 

Totaal: 170   
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Figuur 4 Rijwoningen aan het meidoornplantsoen 
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3 Geotechnisch onderzoek 

3.1 Soilmix methode 

Het Ecovat bestaat uit 2 betonnen wanden. De buitenwand heeft een constructieve functie. Onderzocht is of de 

CSM methode geschikt is voor het plaatsen van een Ecovat  in de bodem van het Meidoornplantsoen.  

De CSM techniek mengt de van nature in de grond aanwezige materialen met een toevoeging (bindvloeistof) die 

na uitharding een harde wand oplevert, die vergelijkbaar is met beton. Voordelen zijn dat de methode zeer kosten 

efficiënt is en zonder graven of bronneren een constructieve buitenwand voor het Ecovat creëert. Pas nadat deze is 

uitgehard wordt de inhoudt eruit gegraven en ontstaat een met grondwater gevuld buitenvat, waarin het Ecovat 

binnenvat wordt samengesteld. Mede door deze techniek vindt ook tijdens de bouw weinig overlast voor de 

omgeving plaats, omdat dit trillingvrij is en het ruimtegebruik op de bouwlocatie beperkt is.   

3.2 Sonderingen 

Om te bepalen of de ondergrond geschikt is voor de CSM wordt de grondsoort bepaald en de draagkracht 

gemeten d.m.v. sonderingen. Er zijn 2 sondering verricht op locatie door ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel (zie Figuur 

5).  

De ondergrond is geschikt bevonden voor de CSM.   

 

Figuur 5 De onderzochte locatie van het Ecovat en de 2 sonderinglocaties (DKM-01 & DKM-02).Grootte van een 

Ecovat XL is weergegeven. 
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Figuur 7 Afbeelding van de uitvoering van de soilmixwand bij een Ecovat L(arge). 

  

Figuur 6 Foto’s van de locatie (zie pijlen van foto 1 en foto 2 uit Figuur 5) 
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4 Analyse energiestromen 

In Figuur 8 zijn de energiestromen over een heel jaar schematisch weergegeven in een Sankey diagram. Dit geeft 

inzicht in de warmtevraag van alle woningen en het aandeel van de verschillende potentiele warmteopwekkers. De 

totaal warmtebehoefte aan de rechterkant is de warmtebehoefte van zowel ruimteverwarming als warm tapwater, 

namelijk 50,1 GJ/woning, en dus 22.444,8 GJ in totaal. Let wel: Dit is niet de uiteindelijk uitgewerkte opstelling (zie 

hoofdstuk 5) maar geeft een ordegrootte weer van de verschillende energiestromen. 

Er is een fictieve opstelling weergegeven van verschillende warmteopwekkers, namelijk een zonneveld, 5 bio meilers, 

en een of meerdere warmtepompen. De verhouding van deze opwekkers en het toevoegen van andere 

warmteopwekkers kan, naar gelang de technische haalbaarheid en financiële impact, aangepast worden. Andere 

mogelijke warmteopwekkers/warmtebronnen kunnen zijn: Elektrische boilers en/of bijv. geothermie vanuit Ede. 

 

Figuur 8 Schema (Sankey diagram) van een mogelijke opstelling van warmtestromen op jaarbasis.. 

Het Ecovat wordt dus verwarmd (geladen) middels de opgestelde warmteopwekkers. Deze produceren warmte in 

hun eigen ritme wanneer de energie beschikbaar is. Zo zal een zonneveld uiteraard voornamelijk overdag warmte 

produceren waarvan een klein deel in de winter, een redelijk deel in de herfst en lente, en het grootste deel in de 

zomer. De bio meiler daarentegen, zal het hele jaar door continu evenveel warmte afgeven. De warmtepomp kan, 

afhankelijk van de elektriciteitsprijzen op ieder moment aan gaan en zal vermoedelijk meer produceren in de zomer 

en tussen seizoen, en een klein deel in de wintermaanden.  

De figuur geeft ook gevoel bij de ordegrootte van de warmtevraag in relatie tot de duurzame opwek. Namelijk, een 

400m2 zonneveld of 5 Bio Meilers leveren maar een relatief klein aandeel van de warmtevraag. Dit betekent niet dat 

deze bronnen niet gebruikt zouden moeten worden in de Benedenbuurt, maar een groot aandeel zullen ze 

waarschijnlijk niet leveren. 

De warmte wordt in een ander ritme afgegeven aan het warmtenet dat de warmte distribueert naar de huizen. 

Over een jaar tijd, is er een klein deel van warmteverlies uit het Ecovat van minder dan 10% en een iets groter deel 

van warmteverlies in het warmtenet van ca. 15 %. Let wel: Ecovat verliest 10% van de warmtecapaciteit. Indien een 
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Ecovat systeem meerdere laadcycli per seizoen heeft door ook in de tussenseizoenen en in de winter bij te laden is 

het verlies kleiner per laadcyclus. Stel 2 laadcycli per jaar dan is het verlies per laadcyclus maar 10/2 = 5%. 

De benodigde pompenergie om het water rond te pompen in het warmtenet is relatief weinig t.o.v. de warmte die 

geleverd wordt. 
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5 Configuratie van het Energiesysteem 

Energiesystemen werken bij uitstek goed wanneer er wordt gekeken naar een totaalsysteem, dus over de grenzen 

van de verschillende energiedragers, over de eigen percelen en over de verschillende stakeholders heen. 

Verschillen in de lokale situatie kunnen daarmee tot zeer verschillende optimale verduurzamingsopties leiden. De 

optimale methode voor de energietransitie naar een duurzaam Nederland wordt niet alleen bepaald door kosten 

en CO2-besparing, maar ook door de impact op de bewoners en eigenaren van de woningen in de wijk. 

Op hoofdlijn bestaat het energiesysteem uit de volgende 4 componenten: opwekking, opslag, distributie en afgifte. 

Daarnaast kunnen nog keuzes gemaakt worden ten aanzien van het gebruik van de marktwerking van de 

elektriciteitsmarkt. In dit hoofdstuk worden de 4 hoofdcomponenten van het systeem toegelicht en de mogelijke 

opties voor iedere hoofdcomponent. Dit resulteert in een aantal varianten aan het einde van dit hoofdstuk. Deze 

kunnen op hoofdlijn met elkaar vergeleken worden. 

De keuzes van eenieder van de componenten heeft weer een impact op de keuzes van de andere 3 

componenten en op de technische en economische haalbaarheid daarvan.   

5.1 Afgifte 

Zoals in hoofdstuk 0 verder wordt toegelicht, is een lage temperatuur (LT) warmtenet de meest wenselijke vorm van 

een warmtenet in deze toepassing. Dit betekent echter wel dat de warmteafgifte in de woningen idealiter ook op 

lage temperatuur (LTV) geschiedt. De meeste woningen in de wijk hebben echter een hoge temperatuur 

afgiftesysteem (bijvoorbeeld radiatoren) gebaseerd op gasverwarming.  

In projectoverleg 3 is overeenstemming bereikt over het feit dat een transitiemodel hier wenselijk is. Dit betekent dat 

het warmtenet aangelegd wordt en een aanvoertemperatuur van 45 graden heeft. Woningen met LTV kunnen dan 

direct de warmte gebruiken om hun woning mee te verwarmen. Woningen die (nog) geen LTV hebben, kunnen de 

45 graden aanvoer als basislast gebruiken en in koudere dagen hun bestande HR++ ketel gebruiken om bij te stoken. 

Wanneer deze woningeigenaren er aan toe zijn om hun woning te renoveren, kunnen ze zich afsluiten van het 

gasnet en volledig overgaan op het warmtenet. 

Op basis van de vastgestelde 1.500 m3 aardgasconsumptie per huishouden is een warmtevraag bepaald van 50,1 

GJ/woning. Waarvan 44,1 voor ruimteverwarming en 6GJ voor warm tapwater. In Figuur 9 is de warmtevraag per uur 

weergegeven van een gemiddeld jaar. In de zomer is er een redelijk constante warmtevraag zichtbaar voor het 

warm tapwater.  
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Figuur 9 Warmtevraag per uur over een heel jaar van de Benedenbuurt 

De warmtevraag zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen wanneer woningen gerenoveerd worden. Daarom is het 

goed om een energiesysteem te ontwerpen dat de huidige warmtevraag kan voorzien maar tegelijkertijd goed kan 

functioneren in de toekomst. Om die reden is er in projectoverleg 3 besloten om 60% van de huidige warmtevraag 

voor ruimteverwarming te voorzien vanuit het warmtenet. Hier is samen met de gemeente aangenomen dat alle 

warmte die nodig is boven de 45 graden aanvoer, ongeveer 40% van de totale warmtevraag voor 

ruimteverwarming is. Wanneer woningen naar LTV overschakelen zullen ze hun warmtevraag ook reduceren. Hier is 

aangenomen dat de woningen naar label B worden renoveert en dat de warmtevraag met 40% wordt 

gereduceerd. Zodoende kan het warmtenet altijd aan de warmtevraag voldoen. In het Excel zijn de berekeningen 

toegelicht. 

Voor warm tapwater zijn 3 scenario’s: 

1. Geen tapwater voorziening via LT net. Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor een tapwater oplossing. 

Bijv. de huidig gasketel, een elektrische boiler, booster warmtepomp, of zonneboiler, etc. 

2. Met het warmtenet ook tapwater voorzien maar dan tot 45 graden en het gehele jaar. De woning moet  

dan zelf de temperatuur ophogen tegen legionella. 

3. Tapwaterreservoirs in de woningen worden gevuld tussen 4 en 6 's nachts met 60 graden. Zodoende hoeft 

het warmtenet in de zomer niet 24/7 warm gehouden te worden met veel verliezen als gevolg. Op advies 

van Thermaflex is besloten om deze optie niet mee te nemen. Namelijk, het tijdelijk verhogen van de 

temperatuur in het warmtenet resulteert in significantie uitmenging en verliezen. 

5.1.1 Warmtelevering Scenario 1 

In Figuur 10 is de warmtevraag per uur weergeven van een gemiddeld jaar, samen met het leveringsprofiel van 

warmte vanuit het LT warmtenet in scenario 1. In dit scenario wordt het warm tapwater dus op woningniveau 

voorzien. Dit betekent dat het warmtenet tussen mei en oktober geen of nauwelijks warmte levert aan de woningen. 

Verder wordt 60% van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming voorzien en 40% door de woningeigenaren zelf 

met bijv. hun HR++ ketel. 
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Figuur 10 Levering door LT net vanuit Ecovat per uur in scenario 1 over een heel jaar van de Benedenbuurt 

 

5.1.2 Warmtelevering Scenario 2 

In Figuur 11 is de warmtevraag per uur weergeven van een gemiddeld jaar, samen met het leveringsprofiel van 

warmte vanuit het LT warmtenet in scenario 2. In dit scenario wordt 75% van de warmtebehoefte voor warm 

tapwater door het LT warmtenet voorzien en 25% door de bewoners zelf voor legionellapreventie. Net als in scenario 

1 wordt 60% van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming voorzien en 40% door de woningeigenaren zelf met 

bijv. hun HR++ ketel. In onderstaande grafiek is zichtbaar dat door de levering van 75% van de warmtebehoefte voor 

warm tapwater, de levering door het LT net iets groter wordt (zie blauwe lijn t.o.v. bovenstaande figuur). 

 

Figuur 11 Levering door LT net vanuit Ecovat per uur in scenario 2 over een heel jaar van de Benedenbuurt 
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5.2 Distributie 

5.2.1 Achtergrond 

Voordat de verschillende scenario’s worden toegelicht is, ter achtergrond informatie, hieronder een stuk tekst en 

figuur toegevoegd dat het ontstaan weergeeft van hoge temperatuur (HT) netten en de ontwikkeling naar lage 

temperatuur (LT) netten. 

Tekst uit een rapport: Collectieve warmte naar lage temperatuur, een verkenning van mogelijkheden en routes. 

Uitgevoerd door Greenvis en Ecofys in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van de TKI Urban 

Energy. Datum: 29 september 2016.  

“Al sinds de negentiende eeuw wordt er gebruik gemaakt van restwarmte om in de collectieve warmtevraag van 

woningen te voorzien. Sindsdien zijn de netten verder uitgebreid en is de omvang, efficiëntie en veiligheid van 

warmtelevering toegenomen. Waar aanvankelijk restwarmte van alle temperaturen werd gezien als een 

restproduct, is met name vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw een groeiende aandacht voor 

energiebesparing en daarmee ook een geleidelijke verlaging van de temperatuur waarbij warmte de titel 

‘restwarmte’ krijgt. De ontwikkeling van de warmtevoorziening is hieronder aan de hand van vier generaties 

weergegeven (zie Figuur 12). In de praktijk zijn er ook warmtenetten die een combinatie vormen van onderstaande 

generaties.” 

 

Figuur 12 Evolutie van steeds efficiëntere warmtenetten met steeds lagere temperaturen. De 4e generatie 

warmtenetten heeft lagere temperaturen dan 50 °C. 
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(vervolg van tekst uit rapport van Greenvis en Ecofys) 

“De wens om duurzame warmtebronnen, zoals stedelijke restwarmte, geo- en zonthermie, te gebruiken voor de 

warmtevoorziening stimuleert verdere verlaging van de temperatuur in het warmtenet. De ontwikkeling naar een net 

met meerdere verspreide bronnen wordt ook wel aangeduid als vierde generatie. Naast deze ontwikkeling valt 

binnen vierde generatie warmtenetten ook de verduurzaming van de bestaande warmtebronnen. 

Een andere stimulans is de formulering van wet- en regelgeving als de Europese “Energy Efficiency Directive” en 

nationale normen op het gebied van energieprestatie, zoals de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), voor 

besparingen op het gebied van energieconsumptie. Door deze eisen neemt het isolatieniveau in de gebouwde 

omgeving sterk toe, in eerste instantie vooral in nieuwbouwwoningen, maar in de toekomst ook nadrukkelijk in 

bestaande bouw. Met de toename van het isolatieniveau in de gebouwde omgeving neemt de warmtevraag af. 

Duurzaamheidseisen aan zowel de vraag- als aanbodkant stimuleren de ontwikkeling van de vierde generatie 

warmtenetten op lage temperatuur. De traditionele top-down benadering waar een centrale bron een heel net 

voedt is dan niet meer de dominante benadering. In deze netten is er een grote diversiteit van verschillende kleine 

bronnen met elk hun eigen karakteristieken. 

Warmte uitwisseling tussen bronnen en het net en zelfs tussen gebruikers onderling vraagt een bottom-up en 

maatwerk benadering.” 

5.2.2 HT of LT 

Zoals in hoofdstuk 5.2.1 is aangegeven zijn lage temperatuurnetten onontbeerlijk in de toekomst ten aanzien van de 

efficiëntie en de integratie van duurzame warmtebronnen. Daarnaast is het verlies van een LT net tot wel 70% minder 

dan bij een HT net doordat het temperatuurverschil met de grond (va 15 graden) kleiner is. Tenslotte is voor het 

toepassen van seizoensopslag zoals een Ecovat is een LT warmtenet zowel energetisch als economisch significant 

voordeliger t.o.v. een HT warmtenet. Namelijk, de opslagcapaciteit van een thermische buffer wordt bepaald door 

de ΔT die bruikbaar benut kan worden. Voorbeeld: Stel de maximale temperatuur in het Ecovat is 90°C en er zijn 2 

keuzes voor het warmtenet: 

1. Lage temperatuur warmtenet met aanvoer 45°C en retour 30°C; 

2. Hoge temperatuur warmtenet met aanvoer 70°C en retour 40°C. 

Voor het LT net is de ΔT dan 90 – 45 = 45°C. Voor het HT net is de ΔT dan 90 – 70 = 20°C. Dit betekent dat bij een HT 

net, de opslagcapaciteit van een Ecovat meer dan 2 keer zo klein is dan bij een even groot vat in een LT net. 

Andersom, bij een even grote opslagcapaciteit moet een buffer bij HT dus meer dan 2 keer zo groot zijn in volume 

dan een buffer in een LT net.  

5.2.3 Tracé 

Thermaflex heeft een tracé ontwerp gemaakt op basis van de karakteristieken van de wijk. De volgende aannames 

zijn door Thermaflex gehanteerd: 

 Alle woningen worden aangesloten, incl. de woningen aan de noordzijde van de wijk aan de Geertjesweg. 

Het niet deel laten nemen van de woningen aan de Geertjes weg kan dus een kleine reductie in de 

investering betekenen alsmede een reductie van het warmteverlies (korter tracé); 

 Tracé loopt maximaal me met de geplande riool renovatie; 

 Niet doorgestoken onder privé terrein door. Dit betekent dat ook dit nog een mogelijk besparing op de 

investeringskosten kan zijn en een reductie van het warmteverlies. Bijvoorbeeld, het tracé zou tussen de 3e  

en 4e portiekflat door kunnen steken; 
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 Het Ecovat ligt op de locatie zoals weergegeven in Figuur 13. Het verplaatsen van het Ecovat in oostelijke 

richting op het meidoornplantsoen kan resulteren in een optimaler ontwerp van het warmtenet met minder 

kosten en minder warmteverlies. 

 

Figuur 13 Tracé van warmtenet 

 Thermaflex heeft een zogenaamde “Twin” leiding aangeraden zie Figuur 14. Hierin zijn de aanvoer en retour leding 

samen gebracht in een stuk isolatie. Dit reduceerd de zowel de installatiekosten als de materiaalkosten t.o.v. 2 losse 

leidingen. Een twin leiding is alleen mogelijk bij een LT net. Namelijk, bij een HT net zouden de aanvoer en retour 

teveel invloed op elkaar uitoefenen. 

 

Figuur 14 “Twin” leiding van Thermaflex. 

5.2.4 Effect van tapwater scenario’s op het LT net. 

De verschillende tapwater scenario’s (scenario 1 en 2) hebben geen invloed op het ontwerp van het warmtenet. 

Het enige verschil is dat in scenario 1 het warmtenet gedurende de zomermaanden niet operationeel is en in 

scenario 2 wel. Daardoor is het energieverlies 11% in scenario 1 en 15% in scenario 2. 

Meer gedetailleerde getallen en berekeningen zijn terug te vinden in het Excel bestand.  
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5.3 Opslag 

Deze component is vrij kort toe te lichten. Op basis van het warmteleveringsprofiel van zowel scenario 1 als 2 is een 

Ecovat XL gewenst met een diameter/diepte van 40/35 meter. In Tabel 2 zijn de gegevens weergegeven van beide 

tapwater scenario’s. Met de Ecovat simulatie tool is een jaar simulatie gemaakt hoe het verloop is van de 

temperatuur van de verschillende lagen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de gekozen warmteopwekkers. Deze 

warmteopwekkers worden in hoofdstuk 5.4 verder toegelicht. In Figuur 15 is het verloop van de stand van het vat 

weergegeven dat uit de simulatie tool is overgenomen.  

Tabel 2 Kentallen Ecovat bij de 2 verschillende tapwater scenario’s. 

 Scenario 1 Scenario 2  

Warmtevraag 11.859 13.875 GJ 

Benodigde Ecovat Grootte XL XL  

Diameter 40 40 m 

Diepte 35 35 m 

Inhoud       43.303          43.303    m3 

Opslagcapaciteit         8.314            8.314    GJ 

 

 

Figuur 15 Stand van het Ecovat XL gedurende het jaar. 

5.4 Warmteopwekking 

In het principe ontwerp wordt uitgegaan van all-electric warmteopwekking. Namelijk een samenstelling van een 

lucht warmtepomp, een hoge temperatuur water warmtepomp en elektrische boilers. In Tabel 3 Opstelling van 

warmteopwekkers voor beide tapwater scenario’s. zijn de benodigde opstellingen van de 2 tapwater scenario’s 

weergegeven. Hierin is zichtbaar dat het benodigde vermogen voor de warmtepompen iets lager is bij scenario 1 

dan bij scenario 2. 
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Tabel 3 Opstelling van warmteopwekkers voor beide tapwater scenario’s. 

 Scenario 1 Scenario 2  

Warmtepomp lucht    

Elektrisch vermogen 130 160 kW 

Vollasturen 6073 6214 uur 

    

Warmtepomp hoge temperatuur water    

Elektrisch vermogen 80 90 kW 

Vollasturen 5922 6106 uur 

    

Elektrische boiler    

Elektrisch vermogen 336 336 kW 

Vollasturen 796 796 uur 

 

De lucht warmtepomp gebruikt de buitenlucht als bron en gebruikt elektriciteit om de temperatuur van deze 

buitenlucht te verhogen en in het vat te stoppen. De geschatte COP is daarbij ongeveer 4, d.w.z. met 1 kWh 

elektriciteit wordt ongeveer 4 kWh warmte opgewerkt. 

De hoge temperatuur water warmtepomp kan de temperatuur die de lucht warmtepomp produceert (ca. 55°C) 

verhogen naar ca 85°C. Zodoende kunnen hoge temperaturen in het Ecovat opgeslagen worden. 

De elektrische boilers hebben een COP van 1. Oftewel, 1 kWh elektriciteit wordt omgezet in 1 kWh warmte. Het 

voordeel is dat deze boilers snel kunnen schakelen en dat ze hoge temperaturen (>95°C) kunnen produceren. Deze 

zullen dus minder vaak ingezet worden dan de warmtepompen en alleen ingeschakeld worden wanneer de prijs op 

de elektriciteitsmarkten zeer laag is.  
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6 Investeringsoverzicht 

Tabel 4 Concept investeringsoverzicht van de componenten van de warmtevoorziening. Alle prijzen zijn excl. BTW. 

  scenario 1   scenario 2  

Warmteopwekkers   

Warmtepomp lucht           55.000 €         65.000 €  

Warmtepomp water           84.000 €         94.000 €  

Elektrische boiler           28.000 €         28.000 €  

   

Technische ruimte          300.000 €        300.000 €  

   

Ecovat XL       3.500.000 €     3.500.000 €  

   

Warmtenet   

Kosten materiaal warmtenet          595.000 €        595.000 €  

Installatiekosten netwerk          180.000 €        180.000 €  

Graafwerkzaamheden (additioneel)             3.000 €           3.000 €  

Pompen             8.000 €           8.000 €  

   

Totaal       4.753.000 €     4.773.000 €  

Totaal per woning           10.609 €         10.654 €  

 

 

 

 

Figuur 16 Bouwmethode van een Ecovat L(arge) van 30 meter doorsnede. 
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7 ESCO  

ESCO. Er zijn twee mogelijke scenario’s voor de eigendomssituatie van het Ecovat , de bijbehorende apparatuur en 

het warmtenet: 

1. Een ESCO: Een special purpose company wordt opgericht dat de eigendom en exploitatie van het vat en 

leiding op zich neemt. Hierin kunnen indien gewenst bewoners een aandeel nemen, en zo nauw betrokken 

worden bij de energievoorziening in hun eigen wijk. 

 

 

 

2. Een distributienetbeheerder wordt bereid gevonden als eigenaar van de infrastructuur op te treden, 

waarbij Ecovat de besturing uitvoert en een energiehandelaar de energie levert vanuit het elektrisch 

netwerk. 

Inkoopbeleid energie wordt bepaald door de directie en leden van de ESCO. Hiermee wordt het energie inkoop 

beleid bepaald en de sturing van het Ecovat. De mogelijkheden van beide opties zullen nog nader in overleg met 

jullie worden bekeken, met de verschillende financieringsopties, die daarbij horen. 
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Bijlage 1 Introductie Ecovat energy storage system. 

Ecovat is een groot, exergie gestuurd, ondergronds buffervat, waarbij warmte en koude via de wand door 

geleiding aan het vat worden onttrokken en geleverd aan de afnemers. Ecovat functioneert in nauwe 

samenwerking met energieafnemers en -opwekkers en de beschikbaarheid van duurzame energie. Voor een 

goede prestatie moeten die goed samenwerken. Dat luistert erg precies en het gehele energiesysteem van 

opwekkers, Ecovat, afnemers en managementsysteem moet daarom goed worden ontworpen en geregeld. 

Dat vraagt een gedegen kennis van alle systemen én van hun gedrag. 

Het doel van een Ecovat in een energiesysteem een evenwicht tot stand te brengen tussen aanbod en vraag 

van duurzame energie door middel van energieopslag. Opslag kan gebruikt worden voor: 

 Het opslaan van door zonnepanelen/collectoren opgewekte lokale energie; 

 Het opslaan van duurzame energie die ingekocht wordt op het moment dat energie goedkoop is 

(en duurzaam is); 

 Het afnemen van energie van het net wanneer dit in onbalans is doordat het aanbod te groot is 

van bijvoorbeeld zon- en windenergie;  

 Het leveren van bruikbare warmte vanuit het Ecovat op het moment dat er vraag is; 

 Het niet afnemen van energie van het net als het net overbelast raakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder dan 10% energieverlies over 6 maanden 

Warmtelevering: 

Voornamelijk in de winter 

Lokaal warmtenet voor de distributie naar: 
-Woonwijken van 100 tot 1000 woningen 
-Andere gebouwen met een vergelijkbare warmtevraag 

Duurzame bronnen:  

Voornamelijk in de zomer 

Zonne-energie 

Windenergie 

Warmtepomp 

Geo-thermisch 
Zon-thermisch 
Restwarmte 

Lokale warmte: 

 

Figuur 17 Principe schema van de rol van Ecovat in een duurzaam energiesysteem 
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Decentrale opwekking van duurzame energie en het leveren van deze energie aan het net heeft de vraag 

naar opslag doen toenemen. Ecovat is een groot ondergronds buffervat, waarbij warmte en koude via de 

wand door geleiding aan het vat wordt onttrokken en geleverd aan een of meer afnemers. Het heeft een 

uniek laadprincipe (gepatenteerd) en een unieke bouwmethode en de innovatie bezit een set van 

waardevolle eigenschappen, namelijk: 

 Zeer efficiënt, namelijk minder dan 10% warmteverlies over 6 maanden tijd; 

 Lage bouwkosten t.o.v. bestaande alternatieve opslagvaten; 

 Geen risico voor de omgeving aangezien het systeem gesloten is en geen invloed heeft op de 

ondergrondse water huishouding;  

 Lage onderhoudskosten aangezien in het vat geen mechanische elementen aanwezig zijn die kunnen 

slijten of vervallen; 

 De verwachte levensduur is meer dan 50 jaar doordat het vat robuust is en er geen elementen 

vervangen hoeven worden in het vat; 

 Het vat is volledig ondergronds waardoor het in de bebouwde omgeving geplaatst kan worden en 

de ruimte er boven vervolgens gebruikt kan worden voor bijv. een zonneveld, openbaar groen, 

parkeren, of zelfs gebouwen; 

 Door de grote opslagcapaciteit kan het een waarde bieden aan de lokale netbeheerder door 

geen elektriciteit af te nemen van het net wanneer de vraag vanuit het gebied hoog is. Hierdoor 

kan congestie worden voorkomen. 

 

Door bovenstaande mogelijkheden en eigenschappen kunnen we met Ecovat het volgende bereiken: 

1. Een warmte/koude voorziening zonder fossiele brandstoffen; 

2. Maximaal gebruik van de hernieuwbare energiebronnen, zowel lokaal als nationaal; 

3. Reductie van de CO2 uitstoot; 

4. Toekomstbestendigheid door het reduceren van risico’s die met de oude energievoorzieningen gepaard 

gaan. 

 

 


