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1  
 
 
 
 
INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Go Ahead Eagles Holding BV (verder GAE) wil het aantal toeschouwer plaatsen uitbreiden van 9.987 naar 
13.000. Hiervoor wordt een uitbreiding en nieuwbouw van twee tribunes voorzien. Go Ahead Eagles wil de 
kans aangrijpen om een zo’n duurzaam mogelijk stadion te bouwen wat past bij de maatschappelijke 
opgaven van deze tijd (klimaatadaptatie, energietransitie en circulair). Het is voor GAE belangrijk om hierbij 
nadrukkelijke een koppeling te maken met de buurt, (maatschappelijke) partijen en overheden. Het nieuwe 
stadion heeft de potentie om een regionaal en landelijk voorbeeldproject te zijn op het gebied van 
klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen. In dit kader zijn een aantal opgaven voor het stadion 
gedefinieerd. Eén van de opgaven is het verduurzamen van de warmteopgave. Aan Witteveen+Bos is 
gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar verduurzamingsopties voor de 
verwarmingsinstallaties als start voor het proces van warmtetransitie. 
 
 
1.2 Doelstelling 
 
Doelen GAE met betrekking tot het verduurzamen van het stadion de volgende doelen: 
- samen met partners, middels de verbouwing van De Adelaarshorst, het stadion energieneutraal, klimaat 

adaptief en circulair op te leveren; 
- een voorbeeldfunctie te zijn op het gebied van duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie en 

circulair); 
- middels het verduurzamen, maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de directe omgeving van de 

Adelaarshorst, overheden (gemeente, provincie en waterschap) en maatschappelijke partijen; 
- met het verduurzamen van het stadion te voldoen aan de eisen van de Eredivisie; 
- dit in de functie van stadion in augustus 2024 gerealiseerd hebben; 
- na uitbreiding van het stadion het energiegebruik niet toe te laten nemen ten opzichte van het huidige 

gebruik. 
 
 
1.3 Onderzoeksvragen 
 
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek de gewenste resultaten oplevert wordt gekeken naar de volgende 
wensen vanuit GAE: 
- GAE wil een duidelijk beeld van de kosten in de huidige situatie; 
- GAE wil weten wat de meerkosten zijn bij implementatie van duurzame oplossingen; 
- GAE wil weten welk aandeel van de meerkosten in 5 à 10 jaar kan worden terugverdiend; 
- GAE wil weten wat de onrendabele top is; 
- GAE wil weten hoeveel capaciteit aan energie en nodig is; 
- GAE wil weten hoe een traditioneel systeem eruit ziet en welke kosten deze met zich mee brengt; 
- GAE wil weten wat het beste systeem is voor ruimte- en veldverwarming, waarbij dit systeem CO2 

neutraal dient te zien; 
- GAE wil weten hoe het uiteindelijke systeem werkt en welke ruimte dit in beslag zal nemen; 
- GAE wil weten wat de kosten zijn van het meest duurzame systeem, zowel aanschaf als gebruik.  
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1.4 Omvang van de werkzaamheden 
 
Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op de verduurzaming van de bestaande gebouwen die bouwkundig 
ongewijzigd blijven (Hoofdtribune, Leo Halle tribune, Larenstein gebouw), de nieuwbouw van de 
IJsseltribune en de B-sidetribune en de veldverwarming. 
 
Onderstaand worden de bestaande situatie en nieuwe situatie beschreven. 
 
 
Afbeelding 1.1. Huidige situatie 
 

 
 
 
Hoofdtribune 
De Hoofdtribune is in 2015 gerenoveerd. Bouwkundig zal de tribune ongewijzigd blijven. Voor 
ruimteverwarming en tapwaterverwarming wordt de haalbaarheid bepaald van vervanging van bestaande 
systemen en van aanvullende duurzame systemen en wordt de mogelijkheid bepaald tot na-isolatie van de 
begane grondvloer. 
 
Leo Halle tribune 
De Leo Halle tribune is in 2015 nieuw gebouwd. Bouwkundig zal de tribune ongewijzigd blijven. Bij de 
uitgiftepunten wordt gebruik gemaakt van een aantal verwarmingsstralers om ruimten vorstvrij te houden. 
De haalbaarheid van een duurzaam alternatief wordt bepaald. 
 
IJsseltribune 
De IJsseltribune dateert van 1971 en is nodig aan vervanging toe. De IJsseltribune wordt in de nieuwe 
situatie verbreed. Hierbij komt het stadion deels op de huidige trainingsvelden te staan. In een ideaal 
scenario wordt op de begane grond een (sport) school gerealiseerd met een oppervlakte van circa 5.000 m2 , 
voor de horeca van publiek zal worden voorzien in een verdieping van circa 4000 m2, daarboven komen nog 
enkele ruimtes. In totaal zal het vloeroppervlakte van de IJsseltribune circa 10.000 m2 gaan bedragen.  

IJsseltribune 
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Voor de nieuwe situatie wordt de haalbaarheid bepaald van duurzame verwarmingssystemen, voor zowel 
ruimteverwarming als tapwaterverwarming.  
 
De trainingsvelden naast het stadion met een oppervlakte van 12.000 m2 komen te vervallen op de huidige 
locatie. De grond is van de gemeente, zij beslissen over de invulling van de resterende oppervlakte. Met het 
aandragen van een plan is er een mogelijkheid om deze oppervlakte te benutten voor het project. In de 
toekomst zullen op de resterende oppervlakte woningen gebouwd worden. 
 
B-side tribune  
De B-side tribune dateert ook van 1971 en wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Onder de B-side tribune 
zullen horecaruimten met een totale vloeroppervlakte van circa 1.200-1.500 m2 worden gerealiseerd voor 
eigen publiek. De ruimten zullen op minimale temperatuur gehouden worden (in de winter als laagste 6 °C 
in bedrijf en vorstvrij in rust, in de zomer zal gekoeld kunnen worden middels ventilatie.  
 
Voor de nieuwe situatie wordt de haalbaarheid bepaald van duurzame verwarmingssystemen voor 
ruimteverwarming. 
 
Larenstein gebouw 
Het gebouw is gelegen tussen het stadion en de parkeerplaats op het terrein van GAE. In dit voormalige 
schoolgebouw heeft de organisatie van GAE zijn kantoren gevestigd. Verder bevinden zich in dit gebouw de 
Fanshop en een persruimte. De begane rond van het gebouw wordt gedeeld met derden. 
 
Het Larenstein gebouw zal bouwkundig ongewijzigd blijven. Wel zullen na-isolatie maatregelen genomen 
kunnen worden. Voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming wordt de haalbaarheid bepaald van 
vervanging van bestaande systemen en van aanvullende duurzame systemen. 
 
Veldverwarming 
In de huidige situatie wordt het veld verwarmd met een mobiele diesel gestookte verwarmingsketel. De 
haalbaarheid van een duurzaam alternatief zal worden bepaald. Het veld kan afgedekt worden met doeken 
van Dutchdome waardoor het veld zacht blijft tot ca. -2 °C of -3 °C. Als in de nieuwe situatie verwarmd wordt 
met lage temperatuur verwarming dan zal afdekken een uitkomst zijn en toegepast gaan worden. 
 
 
1.5 Afbakening 
 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de maatregelen die direct nodig zijn voor de bouw van 
het stadion samen met het functioneren van de voetbalclub en de maatregelen die bijdragen aan het 
maatschappelijk belang. Dit onderzoek richt zich op de verduurzaming van de warmtevoorzieningen van het 
stadion zelf. 
 
In dit haalbaarheidsonderzoek wordt een basispakket aan duurzaamheidsmaatregelen onderzocht waarmee 
voldaan kan worden aan de doelstellingen en eisen van GAE. Daarnaast zullen opties gegeven worden om 
aanvullende duurzaamheidsmaatregelen toe te passen waarmee het stadion verder verduurzaamd kan 
worden. 
 
 
1.6 Werkwijze 
 
De werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de huidige situatie, een kwalitatief 
haalbaarheidsonderzoek en een kwantitatief haalbaarheidsonderzoek. De verschillende werkzaamheden 
worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 
 
Witteveen+Bos wil graag bijdragen aan een duurzame wereld. Op basis van de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft Witteveen+Bos zelf duurzame ontwerpprincipes 
ontwikkeld die deze concreet maken voor de bouw- en infrasector.  
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Graag lichten wij in dit onderzoek de relevante duurzame ontwerpprincipes toe, waarvan wij menen dat deze 
een positieve duurzame bijdrage leveren aan de uitvoering van dit project.  
 
- Flexibel ontwerp - Het principe ‘Flexibel ontwerp’ betekent dat het ontwerp gemakkelijk is aan te passen 

aan andere omstandigheden in de toekomst. Voor dit project heeft betekent dit dat bij het 
haalbaarheidsonderzoek rekening wordt gehouden met toekomstige uitbreiding en wijzigingen van het 
stadion. 

 
- Multifunctioneel ontwerp - Het principe ‘Multifunctioneel ontwerp’ betekent dat wordt ontworpen voor 

meerdere functies in het ontwerp. Bij dit project wordt bekeken of installaties ingezet kunnen worden 
voor verschillende doeleinden. 

 
- Participatief ontwerp - Het principe ‘Participatief ontwerp’ houdt in dat we niet ontwerpen voor de 

omgeving, maar samen met de omgeving. In een volgende fase van de verduurzaming van het stadion 
kan bekeken worden bij welke maatregelen ook de directe omgeving mee verduurzaamd kan worden.   

 
- Trias - Het ontwerpprincipe ‘Trias’ houdt in dat het gebruik van energie en grondstoffen wordt beperkt 

en geoptimaliseerd volgens de trias prioritering. Bij de verduurzaming van de warmtevoorzieningen 
worden binnen dit project de ontwerpprincipes van de trias energetica als uitgangspunt toegepast. 

 
 
1.7 Uitgangspunten 
 
1.7.1 Bouwbesluit 
 
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De 
belangrijkste eisen bij nieuwbouw zijn de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). 
 
Ventilatie 
Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieprestatie van 
gebouwen. Door de aanscherping van de energieprestatie-eisen, wordt het steeds ingewikkelder om deze 
balans te waarborgen. Hierdoor worden ventilatiesystemen complexer. 
 
In het Bouwbesluit zijn een aantal basiseisen gesteld aan zaken als ventilatiedebiet, comfort, kwaliteit van de 
ventilatielucht en richting van de stroming. Daarnaast worden eisen gesteld aan spuivoorzieningen. Afdeling 
3.6 tot en met 3.9 van het Bouwbesluit gaan hierover. Indirect zijn er ook eisen, zoals de energieprestatie-
eisen en hoofdstuk 5, bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid. 
 
Luchtdichtheid 
Het doel van luchtdicht bouwen is om de openingen in de ‘schil’ van het gebouw zoveel mogelijk te 
beperken. Door kierdicht te bouwen wordt voorkomen dat lucht, vocht of warmte ongewenst het gebouw 
binnenkomt of verlaat. Een goede luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een positieve invloed op 
energiegebruik, comfort, voorkomen van vochtintrede en geluidswering. 
 
In het Bouwbesluit wordt gesproken over luchtdichtheid in Afdeling 5.1. Energiezuinigheid, nieuwbouw - 
Artikel 5.4. Luchtvolumestroom. Het is een vangneteis. Dat wil zeggen dat ongeacht de uitkomst van de 
energieprestatieberekening, waarbij ook de luchtdoorlatendheid een rol speelt, de luchtdoorlatendheid niet 
groter mag zijn dan de in het Bouwbesluit aangegeven waarde. 
 
Isolatiewaarde 
Goede isolatie van de gebouwschil zorgt voor meer comfort en lagere energiekosten. Het Bouwbesluit stelt 
eisen aan de thermische isolatie van een gebouw. Voor gevels, daken en vloeren worden verschillende 
thermische isolatie-eisen gesteld. Dit is te vinden in Afdeling 5.1 en 5.3. 
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1.7.2 BENG 
 
Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als 
utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De eisen vloeien voort 
uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive 
(EPBD) en de Nederlandse NTA 8800.  
 
BENG 
BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias 
Energetica. De BENG-eisen houden rekening met het gebouw gebonden energieverbruik per m2. Dit wordt 
uitgedrukt in BENG 1, BENG 2 en BENG 3. 
 
Kwaliteitswaarborging 
Door middel van opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen wordt er voor gezorgd dat de 
energiebepaling certificeringen op basis van de NTA 8800 is geborgd. 
 
Energieprestatie (EP) indicatoren 
De energieprestatie voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG voor nieuwbouw) en bestaande 
gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van deze drie EP-indicatoren: 
 
1. De energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (BENG 1) 
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling 
gesommeerd. Deze is gerelateerd aan de kwaliteit van de gebouwschil: 
- verhouding glas/dichte gevel;  
- isolatiewaardes; 
- kierdichting; 
- aanwezigheid van koudebruggen; 
- geometrie en ligging van het gebouw. 
 
De combinatie van alle bovenstaande factoren zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo 
veel mogelijk te beperken.  
 
2. Het primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlakte per jaar (BENG 2) 
Dit betreft een totaal van het primair energiegebruik van een gebouw. Als er PV-panelen of andere 
hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, wordt de opgewekte energie van het primair energiegebruik 
afgetrokken. Het verschil tussen het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) en de energiebehoefte (BENG 1) 
is dat er bij primair fossiel energiegebruik systeemverliezen worden meegenomen. 
- verwarming; 
- koeling; 
- warmtapwaterbereiding; 
- verlichting; 
- bevochtiging; 
- ventilatie. 
 
3. Het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in een percentage (BENG 3) 
De energievraag van een gebouw dient zo veel mogelijk ingevuld te worden met duurzame energie.  
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de relatie tussen hernieuwbare energie en primair 
fossiel energiegebruik. Voorbeelden van hernieuwbare energie: 
- warmtenetten; 
- warmtepompen; 
- warmte-koude-opslag; 
- PV-panelen; 
- biomassa. 
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2  
 
 
 
 
INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
De gegevens die zijn verstrekt vanuit Go Ahead Eagles zijn in dit hoofdstuk gebundeld. Daarnaast is er door 
middel van literatuuronderzoek gezocht naar aanvullende gegevens om zo tot een compleet en 
overzichtelijk geheel aan uitgangspunten te komen.  
 
Deze uitgangspunten zullen verder in het haalbaarheidsonderzoek gebruikt worden om antwoord te geven 
op de hoofdvragen.  
 
 
2.2 Gebouwen 
 
Hoofdtribune 
De hoofdtribune is in 2015 gerenoveerd. De huidige bouwkundige situatie is weergegeven in de as-built 
tekeningen van I’M architecten. Door GAE wordt aangegeven dat de dakconstructie slechts geschikt is voor 
plaatsing van beperkt extra gewicht.  
 
Leo Halle tribune 
De Leo Halle tribune is in 2015 nieuw gebouwd. De huidige bouwkundige situatie is weergegeven in de as-
built tekeningen van I’M architecten. Door GAE wordt aangegeven dat de dakconstructie slechts geschikt is 
voor plaatsing van beperkt extra gewicht. 
 
IJsseltribune 
Van de nieuwe situatie van de IJsseltribune zijn nog geen tekeningen beschikbaar. Alle gewenste extra 
zitplaatsen zullen worden gerealiseerd op de IJsseltribune, deze wordt naar circa 50 m diep. Dit zorgt ervoor 
dat het aantal zitplaatsen op de tribune van 2.800 zitplaatsen naar 5.800 wordt vergroot. Het huidige 
dakoppervlakte bedraagt 118 m x 14 m = 1.652 m2, het nieuwe dakoppervlakte zal circa 118 m x 50 m = 
5.900 m2 bedragen. Bij het ontwerp van de dakconstructie kan rekening worden gehouden met extra 
belasting door verwarmingscomponenten en/of panelen. 
 
B-side tribune  
De B-side tribune wordt volledig gerenoveerd. In verband met omgevingsrestricties kan de tribune niet 
worden verbreed of verhoogd. De huidige dakoppervlakte bedraagt circa 75 m x 14 m = 1.050 m2 , dit zal in 
de nieuwe situatie nagenoeg gelijk zijn. Bij het ontwerp van de dakconstructie kan rekening worden 
gehouden met extra belasting door verwarmingscomponenten en/of panelen. 
 
Larenstein gebouw 
De warmtevoorziening van het Larenstein gebouw zal aangesloten worden op het gekozen duurzame 
verwarmingssysteem. Zowel voor ruimteverwarming als voor warmtapwater bereiding. Het dakoppervlakte 
bedraagt circa 50 m x 14 m = 700 m2. 
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Trainingsveld 
In de huidige situatie ligt het trainingsveld van Go Ahead Eagles naast het stadion. Met uitbreiding van de 
IJsel tribune zal deze komen te vervallen. De invulling van de nieuwe functie staat nog open, de functie 
invulling van deze ruimte kan in afstemming met de gemeente worden gebruikt voor het project. 
 
Huidige oppervlakte: 160 m x 75 m = 12.000 m2 

Toekomstige oppervlakte: 160 m x circa 45 m = circa 7.200 m2 

 
 
2.3 Installaties 
 
Voor de installaties ten behoeve van veldverwarming, ruimteverwarming en tapwaterverwarming worden de 
technische aspecten van de installaties in kaart gebracht, zoals verwarmingsvermogen, temperatuurniveaus, 
onderhoudsstatus en bouwjaar. 
 
 
2.3.1 Centrale verwarming Hoofdtribune 
 
Huidige configuratie 
Opstelling met vier gas gestookte ketels in cascade in Technische ruimte 0.27. 
 
Gegevens ketel 
Fabricaat   : Remeha 
Type    : Quinta 65 
Bouwjaar   : 2005 
Aantal    : 4 
Capaciteit per stuk  : 61 kWth  
Brandstof   : aardgas 
 
Gegevens afgifte 
In de kleedkamers op de begane grond is vloerverwarming aanwezig. De ruimtetemperatuur van de 
kleedkamers wordt in de winter op minimaal 18 °C gehouden. Bij aanwezigheid (tussen 08:00 en 17:00u) 
worden de ruimten tot 21 °C verwarmd. De massageruimte wordt verwarmd tot 22 °C, de sportzaal en 
overige ruimtes tot 21 °C, deze worden geregeld door thermostaatknoppen. 
 
Daarnaast wordt in de businesslounges gebruik gemaakt van zowel omkeerbare split-units (60 % warmte) als 
radiatoren (40 % warmte). De radiatoren/leidingen zijn circa 30 jaar oud en zullen binnenkort komen te 
vervallen. De business lounges worden tot circa 21 °C verwarmd tijdens gebruik (met behulp van 
overwerktimers). 
 
 
2.3.2 Centrale warmwater voorziening Hoofdtribune 
 
Huidige configuratie 
Opstelling met twee gas gestookte ketels in cascade in Technische ruimte 0.27. 
 
Gegevens ketel 
Fabricaat   : Nefit 
Type    : Topline HR 70 II 
Bouwjaar   : 2019 
Aantal    : 2 
Capaciteit per stuk  : 64 kWth 
Brandstof   : aardgas 
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Warm water aansluitingen 
Douches    : 17 stuks  
Ligbaden   : 5 stuks 
Keuken    : 1 stuks 
Medische wastafels  : 2 stuks 
 
 
2.3.3 Centrale verwarming Larenstein 
 
Warmteproductie 
 
Huidige configuratie 
Opstelling met twee gas gestookte ketels in cascade. 
 
Gegevens ketel 
Fabricaat   : Nefit 
Type    : Topline HR 100 II 
Bouwjaar   : 2019 
Aantal    : 1 
Capaciteit per stuk  : 94 kWth  
Brandstof   : aardgas 
 
Warmte afgifte 
Cv-installatie met radiatoren 
 
 
2.3.4 Veldverwarming 
 
Huidige configuratie 
Diesel gestookte ketel met een thermisch vermogen van 1.500 kW opgesteld in een 20’ container. Met 
flexibele slangen (4”, 20 meter) gekoppeld aan het veldverwarmingssysteem. Hieronder is in de linker 
afbeelding een schematische weergave van het bovenaanzicht van de container weergegeven. Aan de 
rechter zijde zijn afbeeldingen van het locatiebezoek te zien. 
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Afbeelding 2.1 Diesel gestookte ketel t.b.v. veldverwarming 
 

 
 
Gegevens ketel veldverwarming 
Leverancier    : Eco ketelservice verhuur 
Capaciteit [kWth]    : 1.500 
Brandstof    : Diesel (EN 590) 
Systeem aanvoertemperatuur [°C]  : 90 
Systeem retourtemperatuur [°C]  : 70 
Flow circulatiepomp [m3/h]  : 75 
Benodigde opvoerhoogte pomp [m] :   circa 10 
Afmetingen L x B x H [m]   : 6,2 x 2,5 x 2,8 
 
Gegevens veldverwarming 
Aansluiting    :  4” 
Resulterend beschikbaar vermogen [W/m2] : circa 230 
 
 
2.4 Energiegebruik 
 
Herleiden van het energiegebruik van de verschillende verwarmingsinstallaties. Hierbij is het doel om zoveel 
mogelijk per installatie en voor zo kort mogelijke tijdsintervallen het energiegebruik vast te stellen. 
 
Op grond van de inventarisatie ontstaat een goed overzicht van de huidige verwarmingsinstallaties en de 
energiegebruiken hiervan. Dit biedt de concrete uitgangspunten die bij het bepalen van de haalbaarheid van 
duurzame alternatieven benodigd zijn. 
 
 
2.4.1 Elektriciteit 
 
De belangrijkste verbruikers van elektriciteit zijn: 
- ruimtekoeling; 
- veldverlichting; 
- assimilatieverlichting. 
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Opgave totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik [kWh/jaar] : 430.000 
 
In 2018 was het elektriciteitsverbruik 470.776 kWh waarvan 259.611 kWh in piekuren en 211.165 kWh in 
daluren. Deze waarden hebben betrekking op een periode zonder Corona beperkingen en zijn daardoor 
representatief voor gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik. 
 
 
2.4.2 Aardgas 
 
Aardgas wordt gebruikt ten behoeve van: 
- ruimteverwarming Larenstein; 
- ruimteverwarming stadion; 
- tapwaterverwarming stadion. 
 
Opgave totaal jaarlijks gasgebruik [m3/jaar]   : 20.000 
 
In 2018 was het gasverbruik van het stadion 18.080 m3 en van het Larenstein gebouw 9.221 m3. 
Deze waarden hebben betrekking op een periode zonder Corona beperkingen en daardoor representatief 
voor gemiddeld jaarlijks gasverbruik. 
 
 
2.4.3 Diesel 
 
Veldverwarming [l/wedstrijd]    : circa 7000 
Aantal wedstrijden per jaar     : circa 5 
 
Totaal jaarlijks dieselverbruik [liter/jaar]   : circa 35.000 
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3  
 
 
 
 
ANALYSE DUURZAAMHEIDSOPTIES 
 
 
3.1 Trias Energetica 
 
De Trias Energetica wordt aangehouden bij het in kaart brengen van kansrijke verduurzamingsopties. Met 
het zicht op de doelstellingen van GAE is deze strategie het meest geschikt. Het belangrijkste voordeel van 
de Trias Energetica is namelijk dat er een zo duurzaam mogelijke oplossing naar voren komt die tevens het 
meest kosteneffectief is.  
 
De Trias Energetica bestaat normaal gesproken uit drie onderdelen, echter is voor energie neutrale 
gebouwen een extra slag nodig: 
- stap 1. Beperk de energievraag;  
- stap 2a. Gebruik energie uit reststromen; 
- stap 2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen; 
- stap 3. Indien nodig, aanvulling door fossiele energiebronnen, waarbij het gebruik hiervan zo efficiënt 

nodig gebeurt en dit op jaarbasis met 100 % hernieuwbare energie wordt gecompenseerd. 
 
Hieronder worden de stappen verder uitgewerkt, hierbij worden enkel de maatregelen behandeld die 
betrekking hebben tot de warmtevraag.  
 
 
3.1.1 Beperk de energievraag 
 
De eerste stap is gericht op bouwkundige maatregelen die de vraag verminderen en passieve maatregelen 
die geen hulpenergie vragen: 
 
Isolatie 
Rc-waarde 5,0 en hoger van de gesloten buitenschil, isolatiemateriaal zorgvuldig aaneensluitend tegen 
achterliggende constructie, voorkom koudebruggen, lage U-waarden van ramen, deuren en kozijnen, 
HR+++ glas. 
 
Hoge luchtdichtheid 
Goede kierdichting en luchtdichtheid aansluitdetails, hierdoor blijft de interne temperatuur beter op pijl 
zonder dat er gebruikt gemaakt hoeft te worden van de verwarmings- of koelinstallaties.   
 
Indeling: zonering en compartimentering 
Bij groepering van ruimten worden ruimten die koelte of warmte nodig hebben bij elkaar gesitueerd. Hierbij 
wordt ook de oriëntatie tot de zon meegenomen. Compartimenteren kan juist worden gebruikt om functies 
thermisch van elkaar te scheiden, denk hierbij aan isoleren van vloeren en wanden van onverwarmde of 
gekoelde ruimtes.  
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Gebouwmassa (in combinatie met nachtventilatie) 
Opslag van energie in de gebouwmassa dempt ongewenste opwarming of afkoeling. Gebouwmassa houdt 
warmte of koude vast, daardoor kan energie bespaard worden. Natuurlijke zomernachtventilatie koelt de 
massa af zodat overdag geen koeling nodig is; in de winter wordt zonnewarmte opgeslagen in diezelfde 
gebouwmassa. 
 
PCM’s 
PCM’s (Phase Changing Materials) werken passief en zullen vooral daar worden toegepast waar een klein 
temperatuurtraject, een beperkt inbouwvolume of een beperkte vloerbelasting beschikbaar of mogelijk is. 
Daarnaast kan door de vrijwel constante temperatuur met een constant vermogen worden geladen en 
ontladen, wat de regeling van een buffer eenvoudiger maakt. Afhankelijk van het temperatuurniveau van de 
warmte- of koudevraag moet een geschikte PCM worden gezocht met een bijpassende smelttemperatuur. 
Daarnaast zijn nog een aantal andere eigenschappen van belang, namelijk: 
- smeltwarmte; 
- soortelijke warmte; 
- warmtegeleiding; 
- volume- en dichtheidsveranderingen tijdens laden en ontladen; 
- stol-, kristallisatie- en smeltgedrag; 
- giftigheid; 
- chemische stabiliteit. 
 
Vergelijking van enkele eigenschappen van de twee belangrijkste groepen PCM’s: 
 
 
Tabel 3.1 Eigenschappen PCM's 
 

  Paraffine Zouthydraten 

Warmtecapaciteit hoger dan zouthydraten functie van hydratatiegraad 

Warmtegeleiding beperkt beter dan paraffine 

'Ongelijk smelten' n.v.t. stijgt met hydratatiegraad 

Kristallisatietempo n.v.t. laag 

Onderkoeling nauwelijks belangrijk 

Brandbaarheid laag niet 

Corrosiviteit niet soms corrosie voor metalen 

Irritatie (ogen/huid) niet mogelijk 

Inkapseling niet nodig noodzakelijk 

 
 
3.1.2 Gebruik energie uit reststromen 
 
Tweede stap is gericht op het gebruik van energie uit reststromen en energie uit hernieuwbare bronnen. 
Voor de reststromen valt met name te denken aan:  
 
Warmteterugwinning (WTW)  
In feite komt hier alle warmte in aanmerking die via afvoerstromen het gebouw verlaat. In eerste instantie 
kun je denken aan reeds bekende installaties als WTW uit douchewater of WTW uit afgevoerde 
ventilatielucht. Maar bij het zoeken naar steeds méér of betere energiebesparing komen ook minder 
bekende toepassingen in beeld, zoals:  
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Riothermie 
Doordat het complex inclusief het veld verwarmd wordt door water is het mogelijk het water voor te 
verwarmen met behulp van riothermie. De temperaturen liggen bij riothermie laag, waardoor 
warmtepompen vereist zijn. Bij riothermie wordt onderscheid gemaakt tussen 4 varianten, onderstaand zijn 
deze varianten omschreven met desbetreffende eigenschappen: 
 
 
Tabel 3.2 Vormen van riothermie 
 

Eigenschap Vrijverval, interne 
wisselaar  
bestaand systeem 

Vrijverval interne 
wisselaar  
prefab systeem  

Vrijverval externe 
wisselaar  
prefab systeem  

Persriool (bypass) 
externe wisselaar 
prefab 

Opbrengst per meter  
(diameter 400 mm) 

1-1,5 kW/meter 1-1,5 kW/meter 0,5 kW/meter 1-1,5 kW/meter 

Beïnvloeding 
hydraulische werking 

beperkt beperkt niet niet 

Minimale levensduur 30 jaar 50 jaar 50 jaar 30 jaar 

 
 
Veld benutten als warmtewisselaar 
Het hoofdveld heeft maar één dag per twee weken een functie. In de overige tijd zou het veld gebruikt 
kunnen worden als een bodemwarmtewisselaar. Hierbij wordt het bestaande leidingwerk gebruikt om 
warmte uit de bodem op te nemen en door middel van een bodem-water-warmtepomp gebruikt om 
bijvoorbeeld ruimtes te verwarmen of te koelen.  
 
Restwarmte omgeving 
Benutten van restwarmte uit de nabije omgeving (bijvoorbeeld warmte uit industriële processen). Echter is 
het hier niet mogelijk om gebruik te maken van restwarmte omdat er geen bronnen aanwezig zijn in de 
buurt.  
 
 
3.1.3 Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen 
 
Hernieuwbare energie, die op gebouwniveau kan worden toegepast, valt onder te verdelen in verschillende 
energiebronnen en energietechnieken. In dit haalbaarheidsonderzoek wordt warmte-koude opslag (WKO) 
niet meegenomen, er is namelijk vooraf vastgesteld dat dit geen optie is in verband met een maximale 
diepte van 50 meter. Daarnaast valt windenergie ook buiten de beschouwing, het stadion ligt namelijk 
binnenstedelijk in een woonwijk. Hieronder zijn potentiële hernieuwbare bronnen weergegeven: 
 
Warmtepomp met bodem, water of lucht als warmtebron 
Voor het behalen van een goed rendement bij het gebruik van een warmtepomp moet een geschikte bron 
worden gekozen. In principe is elke denkbare bron te gebruiken, maar of het gebruik daarvan technisch en 
economisch haalbaar is, hang van verschillende factoren af.  
Warmtebronnen zijn: 
- buitenlucht; 
- rivierwater en oppervlaktewater; 
- bodem en grondwater; 
- ventilatielucht; 
- zonnecollectoren. 
 
In de onderstaande afbeelding staat aangegeven hoe de temperatuur van vier warmtebronnen afhangt van 
de buitentemperatuur. Er is een groot verschil tussen de brontemperaturen, vooral bij lage 
buitentemperatuur wanneer er veel warmtevraag is.  
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Afbeelding 3.1 Brontemperatuur in relatie tot de buitentemperatuur 

 
 

 
 
 
Zonnecollectoren 
Voor de bereiding van warm tapwater en voor centrale ruimteverwarming gebruikt met doorgaans vlakke 
collectoren. Deze zijn eenvoudig van constructie en worden seriematig geproduceerd. Voor toepassingen 
waarbij hoge temperaturen zijn gewenst, gebruikt men bij voorkeur vacuümcollectoren. De verliezen van 
deze collectoren zijn bij hoge temperaturen kleiner en bij de vacuüm CPC-collectoren wordt het invallende 
zonlicht nog eens extra gebundeld, waardoor de energiedichtheid per oppervlakte-eenheid groter wordt. 
 
 
Tabel 3.3 Collectorsystemen 
 

Temperatuurgebied Collectorsysteem 

45 ℃ 
60 ℃ 

vlakkeplaat-collector 

100 ℃ vacuümcollectoren 

 
 
Vlakke collectoren 
Een vlakke collector bestaat uit een absorber, voorzien van een laag die speciale optische eigenschappen 
heeft, buizen waardoor het te verwarmen collectorwater stroomt, een transparante afdekplaat uit glas of 
kunststof en een geïsoleerde omkasting. Bij de opstelling van de warmtebalans voor een vlakke collector 
wordt er rekening gehouden met: 
- de ingestraalde energie die door de absorber wordt opgenomen; 
- de manier waarop de energie aan het koelmedium wordt overgedragen; 
- de optredende warmteverliezen van de totale collector door geleiding, convectie en straling.  
 
Heatpipe collector 
Heatpipe collectoren kunnen toegepast worden om in en rondom de tribunes te gaan verwarmen met warm 
water. Zowel bij het gebouw, als bij het veld kan met behulp van warmwaterleidingen de warmte 
getransporteerd worden. Deze heatpipe collectoren hebben een minimale levensduur van 35 jaar. De 
warmte kan worden gebruikt om een gasloos stadion te creëren. 
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Asfalt collector 
Bij deze innoverende manier van collecteren van thermische energie wordt de thermische energie uit een 
wegdek gebruikt en middels een warmtepomp op temperatuur gebracht. Drie verschillende typen worden 
hierin onderscheiden: 
- BIB-collector (buizen in beton):  

· het wegdek wordt voorzien van een tussenlaag van staalvezelbeton waarin een gesloten 
leidingensysteem wordt geïntegreerd. Door de leidingen stroomt water dat warmte uit het wegdek 
opneemt en afvoert; 

- BIA-collector (buizen in asfalt):  
· het leidingensysteem wordt direct onder de toplaag in het asfalt geplaatst. De buizen liggen dus 

minder diep. De werking verloopt in dit systeem hetzelfde als de BIB-collector; 
- Zowab-collector (watergeleiding in zeer open watervoerend asfalt):  

· tussen twee lagen dicht asfalt beton (dab) wordt een laag zeer open watervoerend asfalt beton 
ingesloten. Het voordeel hiervan is dat het geheel uit een materiaalsoort is opgebouwd waardoor het 
gemakkelijk de recyclen is. Het nadeel is dat het nog experimenteel is met weinig referentieprojecten. 

 
De warmte uit het asfalt wordt via een warmtewisselaar opgeslagen in een opslagsysteem. Vanaf het 
bronnensysteem wordt de warmte en koude aan de individuele warmtepompen geleverd. Bij een 
uittredetemperatuur van circa 20°C levert een buizencollector per m2 asfalt circa 0,5GJ per jaar. 
 
PVT-systemen 
Een PVT systeem produceert zowel elektriciteit als warmte. Het bevat een plaat met waterleidingen om de 
zonwarmte op te vangen. Daarboven liggen fotovoltaïsche cellen die het zonlicht omzetten in elektriciteit.  
 
Er zijn twee soorten PVT te onderscheiden:  
 
PVT-panelen 
Een PVT-paneel bestaat uit PV-cellen die tussen een glasplaat en een koperen absorberplaat zijn bevestigd. 
Aan de achterzijde van de absorber zijn watervoerende koperen buizen gesoldeerd. Een PVT-paneel heeft 
een hogere elektrische opbrengst dan een PV-paneel, doordat het paneel koeler blijft. Een PVT-paneel heeft 
een elektrische opbrengst van circa 170 kWh/m2/jaar. 
 
PVT-collectoren 
PVT-collector bestaat uit enkele PVT-panelen in een geïsoleerde aluminium omkasting voorzien van een 
afdekkende glasplaat. De PVT-collector levert een hoge temperatuur maar een lager elektrische opbrengst 
dan het PVT-paneel als gevolg van de glasplaat. 
 
Voordelen: 
- levensduur van een zonnecollector is circa 30 jaar; 
- effectiever gebruik van de beschikbare dakoppervlakte. 
 
Energieopslag 
De energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen heeft, anders dan de uit fossiele brandstoffen opgewekte 
energie, het nadeel van tijdsafhankelijke en deels onvoorspelbare beschikbaarheid. Om toch een zo hoog 
mogelijk aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verwezenlijken zal de energie moeten worden 
opgeslagen. Een tijdelijk overschot aan energie zal worden opgeslagen in buffers, om dit vervolgens af te 
geven in tijd van schaarste. Dit leidt tot een flexibelere en beter beheersbare energielevering. Hierin maken 
we het onderscheid tussen twee opslagtermijnen:  
- korte-termijnopslag: nivellering van pieken in warmte- en elektriciteitsvraag van maximaal enkele dagen 

(dag- en nachtpatroon); 
- langere termijnopslag: nivellering van seizoensinvloeden op warmte- en elektriciteitsaanbod. (verschil in 

aanbod van energie tussen zomer en winter). 
 
Chemische warmte: Waterstof 
Energie wordt opgeslagen door water via elektrolyse om te zetten in waterstof. De waterstof kan weer 
worden opgeslagen als gas of in carriermaterialen, zoals stikstof of koolstofdioxide. 
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Chemische warmte: Ammoniak 
Energie kan via waterstof en stikstof uit de lucht in ammoniak worden omgezet, die in tanks vloeibaar kan 
worden opgeslagen.  
 
Chemische warmte: Methaan 
Door waterstof te laten reageren met koolstofdioxide ontstaat methaan. Het koolstofdioxide dat hierbij 
vrijkomt, kan weer worden opgeslagen voor gebruik in een volgende cyclus. 
 
Actieve voelbare warmte opslagsystemen 
Warmteopslagsystemen zijn te onderscheiden door verschillende aspecten, zoals: 
- compactheid: opslagcapaciteit naar gewicht of volume in relatie tot de vorm; 
- gebruikseigenschappen: vermogen, opslagrendement, laad- en ontlaadeigenschappen. Bij voorkeur veel 

energie snel kunnen toevoegen of onttrekken met minimaal verlies; 
- open of gesloten opslagsystemen in relatie tot veiligheid en legionella; 
- levensduur en betrouwbaarheid in de vorm van maximaal aantal laad- en ontlaadcycli of gevoeligheid 

voor Corrosiviteit; 
- milieuaspecten, zoals het voorkomen van chemische reacties, brandgevaar of de vorming van toxische 

stoffen. 
 
Buffervat in het collectorcircuit 
Het water wordt direct in de collector door de zon verwarmd, daardoor treedt er geen extra 
temperatuurverlies op door een tweede warmtewisselaar in het circuit. De temperatuur van het water in het 
vat ondergaat een stijging en mag daardoor niet meer terugstromen in het drinkwaternet. Om oververhitting 
of bevriezing te voorkomen, moet het systeem leeg kunnen lopen. Het water in het systeem stroomt naar 
het riool, wat in deze situatie betekent dat er waterverlies plaatsvindt. Door het vat onder de collector te 
plaatsen in een vorstvrije omgeving kan het waterverlies worden beperkt tot het water uit de collector met 
eventuele aansluitleidingen.  
 
Buffervaten met geïntegreerde warmtewisselaar 
Er wordt hierbij een spiraalvormige buiswarmtewisselaar in het vat toegepast. De warmteoverdracht verloopt 
hier aan de buitenkant van de warmtewisselaar naar het water in het vat middels natuurlijke convectie. Ook 
zijn er gladde buiswarmtewisselaars en warmtewisselaars met vinnen aan het oppervlak. De 
warmteoverdrachtscoëfficiënt varieert afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het 
warmtewisselaaroppervlak en het omringende water in het vat. De waarde varieert tussen ongeveer 200 en 
500 W/m2K.  
 
 
Afbeelding 3.2 Buffervat met geïntegreerde warmtewisselaar 
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Buffervaten met externe warmtewisselaar 
Het collectorwater van grote zonneboilers wisselt zijn warmte uit met het te verwarmen tapwater in 
compacte warmtewisselaars, die los van het buffervat opgesteld staan. De warmteoverdracht is aanzienlijk 
beter, tussen ongeveer 2000 en 5000 W/m2K, en daardoor is het warmtewisselaaroppervlak ook kleiner dan 
bij een binnen liggende warmtewisselaar het geval is. Goed geïsoleerde warmtewisselaars hebben een 
verwaarloosbaar warmteverlies, zodat de energieopbrengst vergelijkbaar is met het voorgaande systeem. De 
warmtewisselaar is relatief goedkoop en goed bereikbaar voor onderhoud.  
 
 
Afbeelding 3.3 Buffervat met externe warmtewisselaar 
 

 
 
 
Buffervaten ontworpen voor temperatuurstratificatie 
Bij een gelaagde temperatuuropbouw in het buffervat, met boven in het warmste water en beneden het 
koudste, wordt de opbrengst van de zonneboilerinstallatie groter. Er kan namelijk, vanaf het moment dat de 
zon is gaan schijnen, eerder warm water worden getapt zonder dat er na verwarmd moet worden. Door de 
lagere soortelijke massa van warm water ten opzichte van het koudere water ontstaat een gelaagde 
temperatuuropbouw in het vat. Door speciale langgerekte warmtewisselaars, of stratificatiebuizen, kan de 
gelaagde temperatuuropbouw worden bevorderd. Turbulentie in het vat door aanvoer of afvoer van water 
moet worden vermeden, want daardoor wordt de gelaagdheid verstoord. Doordat er verschillende 
temperatuurtrajecten aanwezig zijn in het vat kunnen verschillende doeleinden worden bereikt uit hetzelfde 
vat. In deze vaten worden meerdere warmtewisselaars ondergebracht voor verschillende circuits, de vaten 
zijn hierdoor aanzienlijk duurder. 
 
 
Afbeelding 3.4 Buffervat ontworpen voor temperatuurstratificatie 

 
 
 
Latente warmteopslagsystemen 
Latente opslagsystemen maken gebruik van latente warmte. Hierbij komt de warmte vrij of wordt deze 
opgenomen zonder dat de temperatuur veranderd. Dit is het geval bij een faseovergang van gas naar 
vloeistof of van vloeistof naar andersom. In de verwarmingstechniek maakt men gebruik van onder andere 
Phase Change Materials (PCM’s). 
 
Met PCM’s kan een veel hogere energiedichtheid worden behaald, om deze rede kan latente warmteopslag 
met een volume van factor 5 á 10 kleiner dezelfde hoeveelheid warmte vasthouden dan bij voelbare 
warmteopslag. De kracht van PCM’s zit vooral bij kleine temperatuurtrajecten.  
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In het geval van PCM’s met een hoge smelttemperatuur van circa 80 tot 90 °C in buffervaten, kunnen deze 
helpen om op warme dagen zoveel mogelijk thermische energie zo lang mogelijk op te slaan.  
 
Warmtenet 
Een warmtedistributiesysteem (of Warmtenet) bestaat uit de volgende vier hoofdonderdelen: 
- warmtebronnen (of warmteleveranciers), die warmte leveren voor het Warmtenet; 
- warmtevragers (de warmteafnemers) met bijbehorende afleversets; 
- distributienet, in de vorm van leidingen die warmtebronnen en warmteafnemers met elkaar verbinden; 
- stromingsmachines en regeltechniek, zoals pompen, kleppen en regelkasten. 
 
Een Warmtenet is niet per definitie duurzaam, het hangt van de gebruikte bronnen af of een Warmtenet 
duurzaam is. De volgende bronnen zijn mogelijk: 
- warmte afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatie; 
- industriële restwarmte; 
- geothermie; 
- zon thermische energie: grote velden met zonnecollectoren die warm water leveren; 
- energie uit laagtemperatuurbronnen zoals oppervlaktewater en grondwater (aquathermie), en warmte uit 

rioolsystemen (riothermie), in combinatie met een warmtepomp. 
 
Voor het opvangen van piekvraag moet vaak een externe hulpinstallatie worden toegepast. 
 
 
Afbeelding 3.5 Stadswarmte Deventer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.4 Aanvulling door fossiele energiebronnen (indien benodigd) 
 
Stap 3 is qua duurzaamheid de laagste stap van de Trias Energetica. Als alles is gedaan aan energiebesparing 
en hernieuwbare energie, is het zaak om de installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken. Belangrijk is dat 
het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt, zodat het verbruik van fossiele energiebronnen door 
hernieuwbare energie kan worden gecompenseerd. De volgende mogelijkheden zijn er om efficiënt van de 
eindige energiebronnen gebruik te maken: 
- Hoog Rendement (HR) installaties; 
- warmteproductie: door energiezuinige apparatuur, veel daglichttoetreding en energie-efficiënte 

verlichting kan de behoefte aan koeling zó afnemen dat koeling door natuurlijke nachtventilatie 
voldoende is; 

- besparing warm tapwater: aanvoerleidingen kort houden en isoleren; 
- ventilatie: juiste regeling van ventilatieapparatuur (tijd, tijdstip en hoeveelheid).  
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Maatregelen die deels op het vlak van de gebruiker liggen kunnen ook onderdeel zijn van het totale 
ontwerp: 
- tegengaan van verspilling; 
- energiezuinige apparatuur; 
- tegengaan dat apparatuur op de stand-by stand blijft; 
- praktische maatregelen die verspilling tegengaan: licht uit, deuren dicht, verwarming laag in ruimten die 

niet gebruikt worden;  
- hulpmiddelen die energiezuinig gedrag ondersteunen: aanwezigheidsmelders die de verlichting 

aansturen, daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen, vraag gestuurde ventilatie met CO₂-meting. 
 
Digital Twin 
Een digital twin is een breed begrip. Een digital twin kan bestaan uit verschillende onderdelen: 
- informatie en kennisbronnen (inclusief actuele meetdata); 
- software/ interface met gebruikers; 
- reken- en analysemodellen. 
 
Statische gegevens van bouwwerken worden aangevuld met actuele meetdata, waardoor de prestaties 
kunnen worden gemonitord. Door deze data te combineren met (op AI gebaseerde) voorspellende modellen 
kan een digital twin leren van zijn fysieke twin en bijvoorbeeld toekomstig gedrag van bouwwerken worden 
voorspeld. Hierbij kan het energieverbruik worden geoptimaliseerd. Een digital twin wordt gevormd door 
een combinatie van onderdelen waarin digitale ontwikkelingen als BIM, sensornetwerken en AI een 
belangrijke rol spelen. 
 
IOT 
Dankzij Internet of Things (IoT) kan het beheer van gebouwen sterk worden geoptimaliseerd, en dat levert 
zowel voor eigenaars, facility managers, dienstenleveranciers als gebruikers heel wat voordelen op. 
Gebouwbeheersystemen richten zich bijna altijd op de installaties. Een koppeling met IoT maakt de focus 
mogelijk op het hele gebouw, alle gebruikers en installaties door IT te koppelen met installaties. 
 
Sensoren 
Met het gebruik van sensoren is het mogelijk om het Building Management Systeem te voorzien van 
nauwkeurige en betrouwbare informatie. Met deze informatie kan het systeem voorspellingen doen en 
bijsturen waar nodig. Een aantal veelgebruikte sensoren waarmee zijn: 
- passieve sensoren; 
- actieve sensoren; 
- draadloze sensoren; 
- multisensoren. 
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4  
 
 
 
 
ANALYSE MAATREGELEN 
 
 
4.1 Energiegebruik nieuwe situatie 
 
Het energiegebruik van het stadion in de nieuwe situatie gaat naast de warmtevraag hand in hand met de 
nieuwe functie van de tribunes, namelijk horeca en een sportschool. Het maximale verbruik hiervan is 
vastgelegd in de BENG1 norm. 
 
Horeca: 
- maximaal 90 kWh/m2 (0,32GJ) per jaar; 
- gemiddelde jaarlijkse bezetting horeca: 288 dagen per jaar (CBS, 2018). 

 
Sportschool: 
- maximaal 40 kWh/m2 (0,14GJ) per jaar. 
 
 
4.1.1 IJsseltribune 
 
Voor de IJsseltribune is aangegeven dat een bruto-vloeroppervlakte (BVO) van 4.000 m2 beschikbaar wordt 
gesteld voor horeca en een BVO van 5.000 m2 voor een sportschool. Aanname is dat bij de horeca een deel 
van 50 % bestemd is voor eigen gebruik en 50 % wordt verhuurd. Het deel voor eigen gebruik wordt enkel 
gebruikt bij thuiswedstrijden, 17 keer per jaar. Voor het deel dat wordt verhuurd is de aanname dat dit 
tijdens reguliere horeca uren in gebruik zal worden. 
 
Uit een berekening met de bovenstaande informatie volgt dan: 
 
IJssel tribune - Horeca eigen gebruik 
- aantal dagen eigen horeca in gebruik: 17 
- vloeroppervlakte eigen horeca:  50 % * 4.000 = 2.000 m2 

- jaarlijks verbruik:   2.000 * 90 (/288*17) = 10.625 kWh 
- jaarlijks verbruik:   2.000 * 0,32 (/288*17) = 47,2 GJ 
 
IJssel tribune - Horeca verhuur 
- aantal dagen horeca in gebruik:  288 
- vloeroppervlakte horeca:  50 % * 4.000 = 2.000 m2 

- jaarlijks verbruik:   2.000 * 90 = 180.000 kWh 
- jaarlijks verbruik:   2.000 * 0,32 = 640 GJ 
 
IJssel tribune - Sportschool 
- vloeroppervlakte sportschool:  5000 m2 
- jaarlijks verbruik:   5000 * 40 = 200.000 kWh 
- jaarlijks verbruik:   5000 * 0,14 = 700 GJ 
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4.1.2 B-side 
 
De horeca gelegenheid in B-side tribune wordt uitsluitend gebruikt voor eigen gebruik. Daarnaast wordt 
aangenomen dat het gebruik hiervan enkel plaatsvindt bij thuiswedstrijden, dus eens in de twee weken. 
 
B-side - Horeca eigen gebruik 
- aantal dagen horeca in gebruik:  17 
- vloeroppervlakte horeca: begane grond: 1.500m2  
- jaarlijks verbruik:   1500 * 90 = 135.000 kWh 
- jaarlijks verbruik):   1500 * 0,32 = 480GJ 
 
Omdat het temperatuurniveau tijdens wedstrijden minimaal ca. 6 °C zal zijn en daarbuiten vorstvrij zal 
worden gehouden zal het verbruik naar verwachting lager kunnen zijn dan de BENG 1 eis. 
 
 
4.1.3 Totaal verbruik stadion nieuwe situatie 
 
Om goed in kaart te brengen welke maatregelen genomen moeten worden in de nieuwe situatie, moet eerst 
helder worden wat de totale warmtevraag van het stadion zal zijn.  
 
Jaarlijkse warmtevraag nieuwe situatie totaal = jaarlijkse warmtevraag nieuwbouw + jaarlijkse warmtevraag 
bestaande bouw + jaarlijkse warmtevraag veldverwarming 
 
 
Tabel 4.1 Jaarlijkse warmtevraag nieuwe situatie 
 

Warmte afnemer Huidig energie gebruik Warmtevraag 
[GJ/jaar] 

Warmtevraag 
[kWh/jaar] 

IJssel tribune  1387 390.625 

B-side tribune  480 135.000 

Hoofdtribune + Larenstein 27.200 m3 gas 864 240.000 

Veld 35.000 liter diesel 1495 415.000 

Totaal   1.180.625 

 
 
Besparingspotentieel bestaande bouw en veldverwarming 
Om een goed beeld te krijgen van het besparingspotentieel van de duurzame maatregelen moet eerst 
gekeken worden naar het verbruik en de bijbehorende energiekosten. De aangenomen dieselprijs is afgeleid 
van de huidige dieselkoers. 
 
- dieselprijs per liter: € 1,90 
- aardgasprijs per m3: € 0,31 (contract Engie) + € 0,36 (energiebelasting) = € 0,67 
- aantal m3 aardgas:   
 
Wanneer dit samengenomen wordt met het jaarlijkse verbruik van de huidige situatie geeft dit een jaarlijks 
besparingspotentieel van € 66.500 voor het verbruik van diesel en € 18.200 voor aardgas. 
 
Besparingspotentieel nieuwbouw 
In de nieuwe situatie dient te worden voldaan aan de BENG eisen. Hierbij wordt als referentie uitgangspunt 
aangenomen dat de inzet van een warmtepomp benodigd is voor ruimteverwarming. Voor het rendement 
van de warmtepomp wordt een SCOP waarde van 400 % aangenomen, dit wil zeggen dat één eenheid 
elektrische energie nodig is om vier eenheden thermische energie te genereren. Hieronder de kosten en het 
besparingspotentieel van de nieuwe situatie. 
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- elektriciteitsprijs per kWh : Gemiddeld tarief + energiebelasting + opslag duurzame energie  
: € 0,067+ € 0,012 + € 0,0229 = € 0,10 

- besparingspotentieel nieuwbouw: 525.625 / 4 * € 0,10 = € 13.140 
 
 
4.2 Werkwijze 
 
Voor de duurzame installaties die op basis van het kwalitatief onderzoek als kansrijk opties zijn beoordeeld 
wordt tijdens kwantitatief onderzoek de financiële haalbaarheid onderzocht. Hiervoor worden businesscases 
opgesteld waarbij de investeringskosten worden bepaald op basis van expert judgement of kengetallen. De 
energiekosten worden gebaseerd op basis van opgave door opdrachtgever. 
 
Bij het kwantitatieve onderzoek wordt gekeken naar installaties en componenten van verwarmingssystemen. 
 
 
4.3 Kwalitatieve beoordeling techniek 
 
Om een helder beeld te krijgen van de technische haalbaarheid van de verschillende technieken wordt 
hieronder per onderdeel omschreven wat de technische haalbaarheid is binnen het project. 
 
PCM’s 
PCM’s kunnen veelzijdig worden ingezet. Door de passieve werking van het materiaal kan worden 
bijgedragen aan een verminderd energiegebruik. Daarnaast heeft het materiaal een gegarandeerde 
levensduur van mimimaal 10.000 laadcycli, omgerekend ruim 27 jaar.  
 
Afgiftesysteem 
Bij gebouwen met een lage thermische massa kan PCM toegepast worden, PCM heeft namelijk een 
warmtecapaciteit die 30 maal hoger is dan die van beton. Dit betekent dat een meer constante 
binnentemperatuur kan worden behouden zonder het gebruik van een installatie. In combinatie met 
zomernachtventilatie kan de PCM worden ontladen en wordt de benodigde koelte opgeslagen waarmee de 
cyclus wederom kan plaatsvinden. Deze passieve vorm van koelen en verwarmen draagt bij aan een 
verminderd energiegebruik.  
 
Buffervat 
Door de hoge thermische massa van PCM’s is het materiaal ook geschikt om het benodigde volume van een 
buffervat te verminderen. Bij gebrek aan ruimte kan dit een oplossing zijn. Echter zijn er geen producenten 
bekend die deze techniek toepassen waarmee het buiten de scope van het project valt.  
 
Producten 
Enkele PCM producten die momenteel op de markt zijn en zowel toegepast kunnen worden in de bestaande 
situatie als bij de nieuwbouw: 
 
Energain  
Dit is een wandpaneel van Dupont, afgewerkt met een aluminium laminaat. De kern bestaat uit copolymeren 
met paraffine als PCM. De smelttemperatuur ligt op 22 °C, de stoltemperatuur op 18 °C. De smeltenergie 
komt op 515 kJ/m2. Het paneel combineert een geringe dikte (5,26 mm) met een gering eigen gewicht  
(4,5 kg/m2). 
 
Autarkis-klimaatplafonds  
De klimaatplafonds van Autarkis bestaan uit polypropeen-panelen, waarin PCM’s zitten verpakt. De 
smelttemperatuur van het PCM is 21°C. De panelen worden als ‘eilanden’ aan het vaste plafond gemonteerd. 
De PCM-eilanden regelen vervolgens de koeling, verwarming en ventilatie van de ruimte. 
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Autarkis-klimaatvloeren  
Deze vloeren van Autarkis uit Almere zijn eveneens van PCM-panelen. Door 50 % van de vloeroppervlakte 
met deze panelen toe te rusten, is zo’n 50 % te besparen op de warmteopnamecapaciteit van de 
vloerconstructie. 
 
WTW 
 
Douchewater 
Er is niet bekend hoeveel warm water wordt gebruikt in de huidige situatie. Echter is dit wel een kansrijke 
warmtebron. Het hergebruik van de thermische energie die nu verloren gaat kan bijdragen aan een 
duurzamer stadion. De energie uit het douchewater kan worden gebruikt om ruimtes te verwarmen of 
opgeslagen worden in buffers voor later gebruik.  
 
Lucht 
Door WTW-ventilatie kan de thermische energie uit de lucht worden hergebruikt. Op deze manier wordt het 
energieverbruik verminderd. 
 
Riothermie 
Warmteterugwinning uit rioolwater wordt voor dit project niet gezien als kansrijke optie. Bij riothermie is het 
namelijk van belang dat een grote (constante) volumestroom aanwezig is in het riool. Met de functie van het 
stadion kan onvoldoende thermische energie worden gewonnen en is de prijs per energie eenheid erg duur. 
 
Warmtepomp 
Een warmtepomp gebruikt elektrische energie om thermische energie vanuit een (duurzame) warmtebron 
naar een bruikbaar niveau te brengen. Dit gebeurt zeer energie-efficiënt. Zo heeft een warmtepomp een 
rendement van SCOP van 4 voor verwarmen en een SCOP van 3 voor koelen.  
 
Toepassing van buitenlucht is het goedkoopste en makkelijkste inpasbaar in vergelijk met warmtebronnen 
als oppervlaktewater, grondwater of ventilatielucht. 
 
Veld benutten  
Het is mogelijk om het veld te gebruiken als warmtebron. Het huidige leidingwerk waarmee het veld vorstvrij 
wordt gehouden in de winter kan omgekeerd worden gebruikt. Hiermee kan de thermische energie uit de 
grond worden onttrokken en door middel van een warmtepomp naar een gewenst niveau gebracht worden 
om in te zetten ten bate van ruimteverwarming. Een aandachtspunt hierbij is de grens tussen het onttrekken 
van energie en het veld vorstvrij houden, dit is afhankelijk van de buitentemperatuur. Het is namelijk niet de 
bedoeling dat thermische energie wordt onttrokken waarmee het veld te veel afkoelt.  
 
Zonnecollectoren 
 
Vlakke plaat 
Met vlakke plaat collectoren kan doorgaans een temperatuur tussen 45 °C en 65 °C worden behaald, mits de 
zon schijnt. Deze temperatuur is zowel geschikt om ruimtes mee te verwarmen als het voetbalveld vorstvrij 
te houden. In combinatie met warmtepompen kan ook een hogere temperatuur worden bereikt, echter gaat 
dit wel ten koste van het rendement van de warmtepomp.  
 
Daarnaast kan de thermische energie worden opgeslagen in een buffersysteem, echter is bij deze 
temperatuurniveaus een groter volume nodig om eenzelfde capaciteit te bereiken dan bij een hogere 
temperatuur. 
 
Heatpipe 
Met heatpipes kan een temperatuur tot maximaal 100 °C worden behaald, deze temperatuur is geschikt voor 
zowel warmtapwater bereiding, als veldverwarming en opslag in een buffersysteem. Daarnaast is de 
thermische capaciteit van water bij deze temperatuur het hoogste, waardoor een minder groot volume 
benodigd is bij opslag. 
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Asfaltcollector 
De ontwikkeling van asfaltcollectors staan nog in de kinderschoenen. Het is wel mogelijk om dit toe te 
passen bij het stadion, aangezien er een grote oppervlakte aanwezig is, namelijk de parkeerplaats. De 
temperatuur die hiermee behaald kan worden is circa 20 °C , in combinatie met een warmtepomp is het 
mogelijk om deze temperatuur te gebruiken voor ruimteverwarming. 
 
PVT panelen 
In vergelijking tot zonnecollectoren leveren PVT panelen minder thermische energie. Met zicht op het hoge 
elektriciteitsgebruik van het stadion is dit echter wel iets om mee te nemen. Echter is het voor dit 
haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van de warmtelevering minder geschikt dan andere collectoren. 
 
Energieopslag 
 
Chemische warmte 
Met een blik op de toekomst is het gebruik van chemische warmte een kansrijke optie, echter valt het niet 
binnen de eisen van GAE. De technieken die hierbij worden toegepast zijn namelijk te nieuw en onbewezen. 
 
Buffersystemen 
Er zijn verschillende buffertechnieken op de markt, om er achter te komen welke techniek het meest geschikt 
is, is onderstaand een keuzematrix opgesteld. Uit deze matrix blijkt dat een buffervat die werkt met 
temperatuurstratificatie het beste gebruikt kan worden bij het project. 
 
 
Tabel 4.2 Beuzematrix buffervat 

 

 
 
 
Warmtenet 
Een Warmtenet kan gebruikt worden om afnemers van thermische energie met elkaar te verbinden. Zo is het 
bij GAE ook mogelijk om eventueel overschot aan energie te delen met de buurtbewoners. Het is niet 
noodzakelijk om te voldoen aan de huidige opdracht, echter is dit wel iets om mee te nemen richting de 
gemeente. 
 
Digital Twin 
Het toepassen van een Digital Twin geeft de mogelijkheid om het toegepaste systeem te monitoren en bij te 
sturen. Hiermee wordt het energiegebruik geoptimaliseerd en kunnen gebreken snel worden opgespoord. 
 
Sensoren 
Door sensoren toe te passen in het systeem komen nauwkeurige en betrouwbare meetgegevens 
beschikbaar. Aan de hand van de informatie die hieruit gewonnen kan worden kunnen de instellingen en 
regelingen van verwarmingssystemen worden geoptimaliseerd. 
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4.4 Kwantitatieve beoordeling 
 
Bij de kwantitatieve beoordeling van maatregelen wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid van 
maatregelen. Op basis van investeringskosten en energiebesparingen wordt de terugverdientijd bepaald per 
techniek of product. De kengetallen en product specifieke gegevens worden hier samen genomen met de 
gegevens van het jaarlijkse verbruik in de nieuwe en oude situatie, zoals omschreven in sub-paragraaf 4.1.3. 
 
 
4.4.1 PCM 
De gemiddelde prijs per m2 PCM-paneel begint vanaf €60, de prijs is per producent verschillend. In het PCM 
kan gemiddeld 0,17 kWh aan thermische energie in worden opgeslagen, de PCM werkt in 24 uur cycli, 
waarbij één m2 dus 62 kWh kan leveren op jaarbasis.  
 
Nieuwbouw 
PCM zorgt ervoor dat de binnentemperatuur stabieler blijft, zo neemt het overtollige warmte op en geeft dit 
nachts af door middel van natuurlijke ventilatie. Op deze manier wordt er voornamelijk energiegebruik 
gereduceerd bij het koelen, maar is er ook sprake van reductie bij verwarmen. Het PCM-materiaal zorgt er 
namelijk voor dat de thermische massa van een gebouw wordt vergroot, waardoor de temperatuur stabieler 
blijft. Bij de nieuwe tribunes kan de energievraag dus naar beneden zonder het gebruik van installaties. 
Hieronder is weergegeven welke besparing en terugverdientijd dit oplevert in de nieuwe situatie. Er wordt 
uitgegaan dat er 10 % van het BVO in gebruik wordt genomen voor de panelen: 
- besparing nieuwbouw: (10.000 m2 + 2.250 m2) * 10% * 62 kWh   = 75.920 kWh 
- percentage besparing op jaargebruik:  75.920 kWh / 525.625 kWh * 100%  = 14,4 % 
- jaarlijkse besparing (financieel): € 13.140 * 14,4 %    = € 1.897 
- investering: 1225 panelen * €60      = € 73.500 
- terugverdientijd: € 73.500 / € 1.897     = 38,7 jaar 
 
 
Bestaande bouw 
PCM panelen kunnen ook gemakkelijk worden aangebracht worden bij bestaande bouw, zonder breekwerk. 
 
Om te bepalen welke energiebesparing dit kan opleveren voor het stadion is hieronder weergegeven wat de 
oppervlaktes zijn van de verwarmde ruimtes bij de bestaande bouw. Hierbij is het BVO van de hoofdtribune 
bepaald op basis van as-built tekeningen. De afmetingen van het Larenstein gebouw zijn afgeleid van 
plattegronden (maps). 
 
Hoofdtribune: 
- begane grond:  1 281 m2 

- 1e verdieping:  1 373 m2 

 

Larenstein gebouw: 
- begane grond: 292 m2 

- 1e verdieping:  292 m2 

 
Om de besparing en terugverdientijd te berekenen van PCM-panelen bij de bestaande bouw wordt ervan uit 
gegaan dat 10 % van het BVO gebruikt wordt voor de PCM-panelen. Dit geeft: 

- besparing bestaande bouw: 3.238 m2 * 10% * 62 kWh    = 55 kWh 
- percentage besparing op jaargebruik: 55 kWh / 240.000 kWh * 100 %  = 8,0 % 
- jaarlijkse besparing (financieel) : 8,0% * €18.200    = € 1.457 
- investering: 324 panelen * €60      = € 19.440 
- terugverdientijd: € 19.440 / € 1.457     = 13,3 jaar 
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4.4.2 Warmtepomp 
 
Bestaande bouw 
Om een beeld te krijgen van de kosten van een water-warmtepomp is er gekeken naar de prijs per GJ. Uit 
een soortgelijk referentieproject blijkt deze kosten 1.018 euro bedragen. De thermische energie zal vanuit de 
opwekker of buffer door middel van warmtepompen naar afgiftesystemen gaan. Zowel bij de bestaande 
situatie als bij de nieuwe situatie wordt aangenomen dat 20 % van de warmtevraag op deze wijze zal worden 
geleverd. Dit geeft dan de volgende besparing en terugverdientijd: 
- totaal verbruik warmtepomp: 240.000 kWh * 20% * ¼    = 12.000 kWh 
- percentage op jaargebruik: 48.000 kWh (20%) / 192.000 kWh * 100% = 25 % 
- jaarlijkse besparing (financieel): 25% * (€18.200 + €66.500)   = € 21.175 
- investering: (48.000 kWh=) 172 GJ * €1.018    = € 175.000 
- terugverdientijd: € 175.000 / € 21.175     = 8,2 jaar 
 
Nieuwbouw 
- totaal verbruik warmtepomp: 525.625 * 20 % * ¼    = 26.280 kWh 
- percentage besparing op jaargebruik: 105.125 kWh / 420.500 kWh  = 25 % 
- jaarlijkse besparing: (78.845 kWh=) 7729 m3 * € 0,67    = € 15.450 
- investering: (105.125 kWh=) 378 GJ * € 1.018    = € 384.800 
- terugverdientijd: € 384.800/€ 15.450     = € 24,9 jaar 
 
 
4.4.3 Zonnecollector 
 
Potentiële opbrengst 
De opbrengst per m² buiscollector (heatpipe), voor tapwater verwarming is in Nederland ca. 2,3 GJ per jaar.  
 
- dakoppervlakte van de B-side tribune: 1.000 m2 potentiële opbrengst van 2.300 GJ per jaar; 
- dakoppervlakte IJssel tribune: 5.500 m2  potentiële opbrengst van 12.650 GJ per jaar. 
 
Met een jaarlijkse warmtebehoefte van 4.225 GJ per jaar kan dus een klein gedeelte van de dakoppervlakte 
van enkel de IJssel tribune al voldoen aan de warmtevraag van het stadion.  
 
Kosten bestaande situatie 
Met het aanleggen van de zonnecollectoren kan er in aanmerking gekomen worden met de regeling 
Energie-investeringsaftrek (EIA). Het is hiermee mogelijk om 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van 
de winst van de onderneming.  Uit een referentieproject blijkt dat de totale kosten van heatpipes € 156 per 
GJ bedragen.  
Samengenomen geeft dit: 
- kosten heatpipes: € 156 x 1.867GJ     = € 291.250 
- regeling EIA:        = 45,5 %  
- terugverdientijd: € 291.250 / (€ 18.200 + € 66.500) * 45,5 % = 1,9 jaar 
 
Kosten nieuwe situatie 
- kosten heatpipes: € 156 x 2.357 GJ    = € 367.690 
- regeling EIA:       = 45,5 % 
- terugverdientijd: € 367.690 / € 13.140 *45 %   = 12,6 jaar 
 
 
4.4.4 Thermische opslag 
 
Ecovat 
Een Ecovat is een goed geïsoleerd, ondergronds, betonnen buffervat. Er wordt gebruik gemaakt van 
stratificatie waardoor er verschillende bruikbare temperaturen in het vat aanwezig zijn.  
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Werking 
Het water dat door de warmtewisselaar loopt wordt rondgepompt en langs warmte-opwekkers geleid. De 
opgewekte temperatuur verwarmt vervolgens de warmtewisselaar. Door geleiding geeft deze geeft de 
warmte af aan het water in het vat. Omgekeerd wordt bij het ontladen de koude retourleiding van het 
Warmtenet aangesloten op een warme laag in het Ecovat en warm teruggestuurd naar het Warmtenet. 
 
Op deze manier wordt de natuurlijke gelaagdheid van het water niet verstoord en blijft er tot 40 procent 
meer energiekwaliteit behouden. De efficiëntie van de buffer wordt geoptimaliseerd door het sturen op een 
zo scherp mogelijke ‘thermocline’. De energie in het Ecovat heeft dan de hoogste energiekwaliteit. Hierdoor 
is het mogelijk om de energie met de juiste energiekwaliteit te bewaren voor de overgang van de zomer 
naar de winter. 
 
 
Afbeelding 4.1 Werking Ecovat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Software 
De Ecovat besturingssoftware is de koppeling tussen het vat en het interne energienetwerk van de 
aangekoppelde gebouwde omgeving en het hoogspanningsnet. Deze werkt op drie niveaus: 
1 voorspellen van energiestromen; 
2 matchen van vraag en aanbod op lokaal niveau; 
3 aansturen van apparatuur zodat de doelfunctie op het micro-grid behaald wordt. 
 
Gesloten systeem 
Doordat het Ecovat een gesloten is, zijn er geen nadelige gevolgen voor de bodem. Iets wat bij een WKO-
systeem wel het geval is. Denk hierbij aan eisen van energiebalans in de grond of risico van doorboring van 
watervoerende lagen. 
 
Vermogen en maximaal debiet 
Het vermogen wordt per project op maat ontworpen. Hierbij kan er een maximaal debiet van 500 m3/uur 
worden behaald. Het is hiermee mogelijk om een vermogen van 17,4 MW (∆T=30K) te leveren. Dit zou een 
Ecovat, naast seizoensopslag ook geschikt maken als piekbuffer.  
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Afmetingen en opslagcapaciteit 
 
 
Tabel 4.3 Afmetingen en opslagcapaciteit Ecovat 
 

 
 
 
Voordelen 
- geen visuele impact door de ondergrondse plaatsing. Dit bevordert het draagvlak onder stakeholders en 

kan een vergunningsprocedure bevorderen; 
- de ruimte kan dubbel gebruikt worden. Denk hierbij aan parkeergelegenheid of groenvoorzieningen; 
- het vat heeft een rendement tussen de 86% en 92% bij seizoensopslag, afhankelijk van de grootte; 
- naast seizoensopslag kan een Ecovat ook de piekvraag opvangen; 
- Ecovat garandeert een levensduur van 30 jaar. 
 
Kosten 
Het Ecovat is een technisch haalbare oplossing, echter moet er ook gekeken worden naar het financiële 
aspect, hieronder een berekening van de terugverdientijd: 
- kosten kleinste Ecovat: € 5.593.000 bij een opslagcapaciteit van 6.120 GJ. 
 
Het kleinste Ecovat is te groot voor de warmtevraag van het project en voldoet hiermee niet aan de 
technische eisen. Echter zou er met financiële hulp van de gemeente toch een mogelijkheid zijn om het 
Ecovat toe te passen als buffer. Hierbij kan (een gedeelte van) de wijk meegenomen worden en aangesloten 
worden op een duurzame energiebron. 
 
Hocosto 
Hocosto is een modulair opgebouwd ondergronds opslagsysteem voor thermische energie.  
 
Vermogen en maximaal debiet 
Het vermogen en maximaal debiet zijn nader te bepalen. De buffer is een HT-opslagsysteem: tot 90 C.  
 
Afmetingen en opslagcapaciteit 
De Hocosto is modulair opgebouwd voor elk individueel project. De grootste reeds opgeleverde buffer heeft 
een opslagcapaciteit van 500 m3. 
 
Werking 
De HoCoSto bevindt zich in een gesloten circuit met de bron, waarbij het water in de buffer blijft. 
Warmtewisselaars zorgen voor de uitwisseling van warmte.  
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Afbeelding 4.2 Werking Hocosto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voordelen 
- het buffervat bevindt zich in de bodem, na plaatsing kan de ruimte weer gebruikt worden; 
- het formaat wordt bepaald door de warmtevraag; 
- korte installatietijd, geen betonnen constructies vereist; 
- lange levensduur, weinig onderhoud; 
- actief koelen en passief verwarmen als optie; 
- ook als piekbuffer in te zetten; 
- kan gevoed worden door verschillende bronnen als; zonnecollectoren, riothermie, geothermie. 
 
 
Afbeelding 4.3 Plaatsing Hocosta 

 

 
 
 
Kosten 
De kosten van een Hocosto buffervat zijn afgeleid van een referentieproject, dit project had een totale 
warmtevraag van 1.553 GJ, het buffervat wat hierbij werd toegepast kost € 490.000. Dit komt neer op een 
bedrag van € 315,5 per opgeslagen GJ.  
 
De volledige warmtevraag van het stadion wordt in de nieuwe situatie 4225 GJ. De opslag capaciteit van het 
vat wordt aangenomen op 75 % hiervan. Het vat wordt namelijk gedurende het jaar aangevuld met 
thermische energie en hoeft enkel de winter te overbruggen.  
 
- kosten Hocosto: € 315,5 * 4225 GJ * 75 % = € 999.000. 
 
In de conclusie wordt de Hocosto meegenomen in het berekenen van de terugverdientijd.  
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4.4.5 Digital Twin 
 
Priva Eco 
De toegepaste AI is gebaseerd op Microsoft Azure technologie en op slimme algoritmes. Hierdoor kan de 
software leren over het gedrag van een gebouw en factoren die van invloed zijn, zoals: 
- gebouwgebruik en bezettingsgraad; 
- interne warmtebelasting door mensen en machines; 
- weersomstandigheden, zoals buitentemperatuur, zon en wind; 
- weerbericht voor de komende 24 uur; 
- gemeten omstandigheden in elke zone of ruimte; 
- gewenste omstandigheden in de ruimte; 
- wisselende beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen. 
 
Op basis van al deze informatie voorspelt de Digital Twin van Priva Eco het precieze gedrag en de benodigde 
instelpunten om de gewenste klimaatomstandigheden voor de gebruikers van het gebouw te creëren. De 
software bedient de installaties zodanig dat een minimale hoeveelheid energie nodig is om het optimale 
klimaat te realiseren. 
 
Kosten 
- de drempelkosten voor het opzetten van een Digital Twin zijn € 50.000; 
- het besparingspotentieel kan oplopen tot 20 % van het totale energieverbruik; 
- terugverdientijd: € 50.000 / ((€ 18.200 + € 13.600)*20 %) = 7,9 jaar. 
 
Hiermee is een Digital Twin zowel technisch als financieel haalbaar (bij beschouwing als enige maatregel).  
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5  
 
 
 
 
CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Bestaande bouw 
 
Werkwijze 
De renovatie van de bestaande bouw heeft plaatsgevonden in 2015. De installaties zijn dus nog relatief kort 
in gebruik. Om deze reden worden deze niet verwijderd en blijven ze in gebruik. 
 
Vanuit de Trias Energetica wordt er eerst gekeken naar het beperken van de energievraag, een groot 
onderdeel hiervan is voorzien van een goede thermische schil. Hieronder wordt aangegeven hoe dit per deel 
kan worden uitgewerkt.  
 
Warmtevoorziening 
De installaties blijven ongewijzigd, echter wordt de warmtebron wel veranderd. Momenteel wordt er 
namelijk verwarmd door de verbranding van aardgas. In de nieuwe situatie zal de warmtelevering 
voortkomen uit hernieuwbare bronnen. Dit wordt verderop toegelicht. 
 
 
5.1.1 Hoofdgebouw 
 
Het hoofdgebouw is gerenoveerd in 2015, hierbij is er een goede thermische schil toegepast en is er voldaan 
aan de isolatie eisen van destijds. Hier is echter wel ruimte voor verbetering. Daarnaast moet er zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen.  
 
Beperken energievraag 
- ruimteverwarming:  

· na-isolatie begane grondvloer;  
· WTW uit ventilatielucht; 
· toepassen van HR+++ glas; 

- tapwaterverwarming:  
· WTW uit douchewater. 

 
Duurzame/energie-efficiënte maatregelen 
- ruimteverwarming:  

· luchtwarmtepomp in combinatie met bestaande vloerverwarming; 
· lichtgewicht PV panelen op het dakvlak (in verband met de maximale dak belasting); 

- tapwaterverwarming:  
· Warmtepompboiler in combinatie met bestaande gasketel (t.b.v. legionellabeheersing). 

 
 
5.1.2 Leo Halle Tribune 
 
De Leo Halle Tribune is ook gerenoveerd in 2015, hierbij is deze volledig opnieuw opgebouwd. De tribune 
heeft enkel een aantal stralers om te voorzien van warmte. Deze stralers gebruiken elektriciteit.  
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Beperken energievraag 
- niet van toepassing. 

 
Duurzame/energie-efficiënte maatregelen 
- compensatie van elektriciteitsgebruik van de stralers door middel van lichtgewicht PV panelen. 
 
 
5.1.3 Larenstein 
 
Het Larenstein gebouw is samen met het hoofdgebouw en de Leo Halle Tribune gerenoveerd. Hierbij is er 
voldaan aan de eisen van 2015. Evenals het hoofdgebouw kan de energievraag van het gebouw ook worden 
beperkt door het toepassen van aanvullende maatregelen: 
 
Beperken energievraag 
- ruimteverwarming:  

· na-isolatie gebouwschil (vloer, gevel, dak): Rc-waarde 5,0 m2.K/W en hoger van de gesloten 
buitenschil, isolatiemateriaal zorgvuldig aaneensluitend tegen achterliggende constructie, voorkom 
koudebruggen, lage U-waarden van ramen, deuren en kozijnen, HR+++ glas; 

· hoge luchtdichtheid: goede kierdichting en luchtdichtheid aansluitdetails; 
· WTW uit ventilatielucht; 

- tapwaterverwarming:  
· verduurzaming kleine verbruikers (b.v. pantry’s). 

 
Duurzame/energie-efficiënte maatregelen 
- ruimteverwarming:  

· luchtwarmtepomp (in combinatie met b.v. fancoil units inpasbaar in verlaagd plafond); 
· PV panelen op dakvlak. 

 
 
5.2 Nieuwbouw 
 
Werkwijze 
De huidige IJssel tribune en B-side tribune worden volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. Hierbij 
wordt de IJssel tribune groter waardoor er 3000 bij zitplaatsen komen. Daarnaast worden de ruimtes onder 
de tribune beschikbaar voor horeca voorzieningen.  
 
Om te voldoen aan de huidige nieuwbouw eisen worden de BENG normen nageleefd. Hierbij is het van 
belang dat het verbruik per m2 onder de BENG 1 eis van 90 kWh blijft. Daarnaast moet zo veel mogelijk 
energie uit een hernieuwbare bron komen.  
 
Warmtevoorziening 
De warmtevoorziening van de tribunes zullen volledig aangesloten worden op het nieuwe systeem. Hierbij 
komt alle thermische energie dus uit een hernieuwbare bron.  
 
 
5.2.1 Veldverwarming 
 
Momenteel wordt het veld verwarmd door de verbranding van diesel. In de nieuwe situatie zal de thermische 
energie uit een hernieuwbare bron komen. Hierbij wordt het bestaande leidingwerk onder het veld 
hergebruikt.  
 
Beperken energievraag 
- veld afdekken met doeken (Dutchdome), bij buitentemperaturen tot -2 °C/-3 °C kan hiermee veld 

vorstvrij gehouden worden zonder verwarmen. Bij buitentemperaturen lager dan -3°C kan hiermee lage 
temperatuurverwarming toegepast worden.  
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Duurzame/energie-efficiënte maatregelen 
- toepassing van biodiesel: de gebruikte frituurolie uit de horeca kan opgewerkt worden tot biodiesel die 

in het bestaande systeem toegepast kan worden. Nader te bepalen of dit een reële optie is (afhankelijk 
van transportafstanden/kosten opwerking).  

 
 
5.2.2 IJsseltribune 
 
Beperken energievraag 
De BENG eisen leiden er toe dat het gebouw goed geïsoleerd dient te worden. Het toepassen van 
aanvullende thermische isolatie heeft een beperkt effect. Aandachtspunt is luchtdicht bouwen omdat bij 
goed geïsoleerde gebouwen de infiltratie van buitenlucht een relatief grote invloed heeft. 
 
Duurzame energie-efficiënte maatregelen 
De BENG eisen leiden er toe dat duurzame energiesystemen toegepast dienen te worden. Diverse systemen 
komen hiervoor in aanmerking.  
 
 
5.2.3 B-side tribune 
 
Beperken energievraag 
Door de lage minimaal te handhaven temperatuur (6 °C bij gebruik, vorstvrij buiten gebruik) en het beperkt 
het aantal gebruiksuren per jaar zal het energiegebruik relatief laag zijn. 
 
Duurzame energie-efficiënte maatregelen 
Bij toepassing van warmtepompsysteem kan het verbruik worden gecompenseerd door middel van PV 
panelen.  
 
 
5.3 Concept 
 
Vanuit het kwalitatieve- en kwantitatieve haalbaarheidsonderzoek zijn er haalbare technieken en innovaties 
bepaald die bij kunnen dragen aan de levering van duurzame warmtevraag van het stadion.  
 
 
5.3.1 Basis 
 
Heatpipes 
Uit het onderzoek blijkt dat er door middel van heatpipes genoeg thermische energie op kan worden 
gewekt om te voldoen aan de warmtevraag. Door de subsidie en relatief lage investeringskosten is de 
terugverdientijd erg kort.  
 
Het is gunstiger om de heatpipes bij elkaar te plaatsen, hiervoor is er een grote oppervlakte benodigd. Met 
de plaatsing van de nieuwe IJsseltribune is het mogelijk om de heatpipes op het dak te plaatsen. Echter is de 
hellingshoek hiervan zeer ongunstig dus zal er een hulpconstructie aan moeten worden gebracht. 
 
Het is noodzakelijk om de heatpipes te combineren met seizoensopslag. De heatpipes produceren namelijk 
voornamelijk thermische energie in de zomer. Op deze manier kan de energie worden opgeslagen en 
gebruikt in de winter, wanneer er een hogere warmtevraag is. 
 
Hocosto 
Door middel van een buffervat van Hocosto kan de overtollige thermische energie die opgewekt wordt door 
de heatpipes worden opgeslagen. Het vat heeft hierin een dubbele functie, namelijk seizoensopslag maar 
ook het opvangen van piekvraag. Door de natuurlijke stratificatie in het buffervat zijn er verschillende 
temperatuurlagen aanwezig, deze worden gevoed door middel van interne warmtewisselaars.  
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Het vat bestaat uit een modulair opgebouwd frame en een optimaal geïsoleerde schil om de thermische 
energie vast te houden. Het water in de buffer kan worden verwarmd tot 90 °C.  
 

Het vat zal ondergronds worden geplaatst op de plek van het huidige trainingsveld. Deze ruimte komt 
namelijk vrij bij de renovatie. De ruimte boven het vat moet echter wel onbebouwd blijven, echter is het wel 
mogelijk om een parkeervoorziening of park hierboven te plaatsen. 
 
Warmtepompen 
Om ervoor te zorgen dat het water in het buffervat op temperatuur blijft kan er worden na-verwarmd met 
warmtepompen. Deze warmtepompen kunnen ook ingezet worden om ruimtes te verwarmen. 
 
LT-afgiftesysteem 
De benodigde thermische energie voor ruimteverwarming zal worden geleverd vanuit het vat via 
warmtepompen en laag temperatuur afgiftesystemen als vloerverwarming en klimaatplafonds.  
 
 
Tabel 5.1 Totale investeringskosten 

 

Onderdeel Prijs per GJ 
[€] 

Aandeel jaarlijkse 
warmtevraag 

[%] 

Regeling EIA  
[45 %] 

Totale investeringskosten 
[€] 

Hocosto 315 75 n.v.t. 999.000 

Heatpipes 156 90 Ja 326.254 

Warmtepompen 1.018 10 n.v.t. 430.105 

Afgiftesysteem - - n.v.t. n.t.b. 

Totaal    1.755.359 

 
 
Terugverdientijd  = investering / vermeden kosten + besparingen:  

= 1.755.359 / (€13.140 + €66.500 + €18.200) = 17,9 jaar 
 
Dit wil zeggen dat de terugverdientijd buiten de gewenste periode van maximaal 10 jaar valt. Echter zijn de 
bovenstaande kosten indicatief en zou er door middel van optimalisatie en extra subsidies nog mogelijk 
kunnen zijn om de terugverdientijd te verkorten. Daarnaast zullen, als door implementatie van duurzame 
maatregelen de aardgasaansluiting kan komen te vervallen, de vaste (netwerk)kosten van de gasaansluiting 
komen te vervallen. 
 
 
5.3.2 Aanvullend 
 
PCM 
In de nieuwe situatie worden LT-afgiftesystemen toegepast. Om de thermische massa en daarmee de 
passieve koeling/verwarming te bevorderen kan PCM worden toegepast. Echter is de prijs per kWh aan de 
hoge kant waardoor dit wordt gezien als aanvulling.  
 
Bij de hoofdtribune kunnen PCM-panelen worden toegepast om ruimtes passief te koelen. Dit zorgt ervoor 
dat er aanzienlijk minder energie wordt gebruikt om deze ruimtes te koelen met installaties. 
 
Water-warmtepomp 
Het bestaande leidingnet onder het voetbalveld wordt momenteel enkel gebruikt om het veld mee te 
verwarmen. Het is echter ook mogelijk om hier een water-warmtepomp op aan de sluiten en de overtollige 
thermische energie van het veld te benutten als ruimteverwarming.  
 



39 | 40 Witteveen+Bos | 129210/22-004.831 | Concept 01 

Warmte terugwinning uit douchewater 
Momenteel gaat er veel thermische warmte verloren door de douches. Deze warmte zou kunnen worden 
hergebruikt.  
 
Digital Twin 
Om het energiegebruik verder de monitoren en optimaliseren kan er een Digital Twin worden ontworpen en 
toegepast. Deze Digital Twin maakt het mogelijk om door middel van sensoren en real time data bij te 
houden of de installaties naar behoren werken.  
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BIJLAGE: VOORBEELDEN DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN STADIONS 
 
Johan Cruijff Arena 
De Johan Cruijff Arena is momenteel een van de meest duurzame stadions ter wereld. Er wordt gebruik 
gemaakt van bewezen duurzame technieken en vernieuwende technologie. Het stadion wordt gebruikt als 
proeftuin voor het (door)ontwikkelen van innovaties. Zowel het stadion als de directe omgeving profiteren 
hiervan. 
 
Duurzame aanpak 
Momenteel bevinden zich er ruim 4.200 PV-panelen op het dak van het stadion en is er een windturbine in 
Oudendijk die duurzame energie aan het stadion levert. Daarnaast wordt gewerkt met nieuwe innovaties 
waarmee de energie slimmer wordt gebruikt.  
 
Energie opslagsysteem 
De Johan Cruijff Arena heeft samen met Eaton, Nissan, BAM en The Mobility House werelds grootste 
energieopslagsysteem in een commercieel gebouw gerealiseerd.  
 
De batterijen van 148 gebruikte Nissan Leaf auto’s zorgen samen voor een opslagvermogen van 3MW en 
een capaciteit van 2.8 MWh. Het gehele systeem is in staat om de verschillen tussen vraag en aanbod van 
energie in de Arena te balanceren, zo is het systeem in staat om de piekvraag van het stadion gedurende 1 
uur op te vangen. Voorheen werden er diesel generatoren gebruikt om bij evenementen te voldoen aan de 
piekvraag, dit is nu te komen vervallen. Daarnaast wordt de opslagcapaciteit ook gebruikt als 
energievoorziening voor de omgeving.  
 
Vehicle2grid technologie 
De laadpalen bij de Arena dragen bij aan een stabielere energievoorziening. Met toestemming van de 
eigenaar van de auto wordt de accu namelijk gebruikt als extra opslag en back-up voor het stadion, en zorgt 
het ervoor dat de accu weer is opgeladen als de eigenaar in de auto stapt. Nieuwe bronnen als accu’s in 
elektrische auto’s verlagen niet alleen de elektriciteitskosten van het stadion, maar dragen ook bij aan een 
stabieler elektriciteitsnet. 
 
Warmte en koeling 
De grasmat van de Arena wordt vorstvrij gehouden door het gebruik van restwarmte afkomstig van het 
Amsterdamse Warmtenet. Via een apart koudenet voorziet het water uit de nabijgelegen Ouderkerkerplas in 
de vraag naar koeling in de kantoren en kleedkamers in het stadion. 
 
Circulariteit 
Restafval wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en gescheiden. Ook het gemaaide gras van de Arena wordt 
gebruikt, dit wordt getransporteerd naar een Amsterdamse boerenbedrijf, waar er kaas van wordt 
geproduceerd. Deze kaas wordt vervolgens geserveerd in de skyboxen.  
 


