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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de betrokken partijen geïntroduceerd, het doel van deze haalbaarheidstudie 

gedefinieerd en uiteengezet  onder welke randvoorwaardes en binnen welke scope deze studie 

plaats vindt. 

 

1.1. Betrokken partijen 

Deze haalbaarheidsstudie wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de HSV P& 

I en Warmtebedrijf Ede. Hieronder bevindt zicht een korte omschrijving van iedere partij: 

 

HSV P&I en TMP 

HSV P&l fabriceert EPS en EPP technische vormdelen. Daarnaast produceert HSV TMP 

[onderdelen van harde kunststoffen. Deze processen verbruiken o.a. stoom en elektriciteit 

om de ruwe grondstof middels een mal om te zetten naar het eindproduct.  Deels van 

restwarmte is afkomstig van het gebruikte groene stoom. Het stoomverbruik varieert tussen 

de 3,0 en 7,0 ton/uur. Huidige hergebruik van deze restwarmte wordt nu al toegepast voor 

het verwarmen van de opslagloods en kantoren van HSV. Vanwege de behoefte aan hoge 

kwaliteit stoom is verder hergebruik binnen HSV niet mogelijk. 

 

Warmtebedrijf Ede 

Warmtebedrijf Ede1 (WBE), onderdeel van energietransitieplatform Energie voor Elkaar2  

(EVE), zet zich in om de noodzakelijke energietransitie te versnellen. In de versnelling streeft 

WBE ernaar om, door samen te werken, een ideale mix te creëren voor een betaalbare en 

leefbare energieverantwoorde toekomst. Warmtebedrijf Ede werkt aan een slim groen 

warmtenet. In een slim groen warmtenet zijn er verschillende duurzame bronnen die warmte 

leveren. Bedrijven, die restwarmte kunnen bieden, worden actief benaderd, gelijktijdig wordt 

er onderzoek gedaan naar o.a. aardwarmte, hiervoor is een opsporingsvergunning, 

aquathermie en zonthermie. Het verbreden van de hernieuwbare energiemix wordt ook 

verkend bij de eigen bedrijfsvoering, met opties zoals het plaatsen van zonnepanelen en 

windmolens op of nabij de duurzame energie-installaties, zodat een stabiele mix van energie 

op slimme energienetten verder wordt versneld.  

 

 

 

 

 

  

 

 
1 https://warmtebedrijfede.nl/ 
2 https://energievoorelkaar.nu/ 
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1.2. Doel haalbaarheidsstudie 

In de opdrachtomschrijving is het volgende doel geformuleerd voor deze haalbaarheidsstudie: 

 

“Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om te komen tot een uitvoerbaar plan voor het 

gebruik van restwarmte uit HSV in het warmtenet van Warmtebedrijf Ede.” 

  

Om dit doel te halen, dient voldaan te worden aan de doelen en eisen van de verschillende 

betrokken partijen. Deze worden in de volgende sectie uiteengezet. 

 

 

1.3. Doelen en randvoorwaardes betrokken partijen 

Warmtebedrijf Ede  

Warmtebedrijf Ede ontwikkelt, realiseert en exploiteert een stadsbreed slim groen 

warmtenet waarbij warmtevraag en aanbod continue in balans zijn.  Het is van belang dat de 

inkoppeling met HSV op het warmtenet voldoet aan enkele technische randvoorwaardes 

 

Technische Randvoorwaardes: 

• Warmte-opwek is op basis van warmtevraag warmtenet.  

• Aanvoertemperatuur voor warmtenet = 90 °C, aanvoerdruk hangt af van de 

inkoppellocatie op het warmtenet 

 

Financiële randvoorwaardes: 

• Of de opwekprijs van warmte moet marktcompetitief zijn. 

• Of de opwekprijs van warmte moet lager zijn dan het maximale inschrijfbedrag voor 

SDE++ subsidie 

 

   

HSV P&I 

HSV heeft als doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  Hiervoor gebruikt HSV 

groene stoom opgewekt door de installaties van Bio-energie de Vallei als CO2-neutrale 

oplossing voor hun energiebehoefte. Daarnaast wordt restwarmte zoveel mogelijk intern 

gebruikt. De belangrijkste randvoorwaardes voor HSV is dat restwarmtewinning geen 

(negatieve) impact heeft op het productieproces. 

 

Technische Randvoorwaardes: 

• Restwarmtewinning mag geen (negatieve) impact hebben op huidig productieproces 

• Restwarmte moet beschikbaar blijven voor intern gebruik in de matrijzenhal, 

magazijnen en eventuele toekomstige uitbreiding. 

• Bij voorkeur heeft het koelen van de fabriekshal voorrang op andere vormen van 

restwarmtewinning 

 

Financiële randvoorwaardes: 

• Operationele kosten mogen niet hoger uitvallen dan in de huidige situatie 
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1.4. Scope van het onderzoek 

In overleg tussen HSV en WBE is de scope voor deze haalbaarheidsstudie als volgt gedefinieerd. 

 

In scope: 

• Overeenkomst tussen aanbod van restwarmte en warmtevraag warmtenet 

• Schetsontwerp van technische installaties, waaronder welke onderdelen en dimensies 

• Beschikbaarheid van een geschikte elektrische aansluiting 

 

Out of scope: 

• Detail ontwerp en engineering 

• Piek en back-up warmtevoorziening voor het warmtenet 

• Aandachtspunten voor overeenkomst tussen HSV en WBE 

 

Het demarcatiepunt voor deze haalbaarheidsstudie bevindt zich bij de aansluiting van de duurzame 

energie installatie (DEI) op het warmtenet, zie Figuur 1.  

 

 

 
Figuur 1 Schematische weergave van demarcatiepunt voor deze haalbaarheidsstudie 
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2. Achtergrond Warmtenet Ede 

2.1. Achtergrond warmtenet Ede 

Een warmtenet is een gesloten circuit van geïsoleerde ondergrondse leidingen waar een warmtebron 

(bijvoorbeeld een hybride duurzaam energie-installatie (DEI) of een warmtewisselaar) en een 

warmteafnemer op zijn aangesloten. Bij de (duurzame) warmtebron wordt water opgewarmd, 

groene warmte. Via de aanvoerleiding van het warmtenet wordt de groene warmte getransporteerd 

naar de afnemers in Ede. Met deze warmte worden kantoren verwarmd en kan er thuis worden 

gedoucht. Het afgekoelde water gaat via de retourleiding van het warmtenet terug naar de 

duurzame warmtebron voor een nieuwe opwarmronde. 

 

Het warmtenetwerk dat al in Ede is gerealiseerd, is slim, groen en open (Figuur 2). Open wil zeggen 

dat iedereen, die duurzame warmte aanbiedt of overheeft (restwarmte), kan leveren aan het 

netwerk. Het wordt vervolgens door Warmtebedrijf Ede geleverd aan de afnemers van groene 

warmte. Het warmtenet in Ede wordt momenteel gevoed door verschillende lokale warmtebronnen, 

zoals: restwarmte, bio-warmte en zonnewarmte. Deze bronnen vullen elkaar aan en zorgen zo voor 

een stabiele, duurzame warmtevoorziening. Hiermee staat het warmtenet van Ede al meerdere jaar 

in de top van meest duurzame warmtenetten in Nederland, zie Figuur 3. 

 

 
Figuur 2 Schematische weergave van warmtenet Ede. De locatie van HSV is aangegeven middels een rood kruis. 
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Slim betekent dat het aanbod van groene warmte wordt afgestemd op de behoefte (vraag) aan 

warmte. Zo is er minder behoefte aan warmte in de zomer dan in de winter. Overdag meer dan ’s 

nachts. Dit betekent dat er warmte geproduceerd moet worden, wanneer er vraag is. Hiervoor maakt 

Warmtebedrijf Ede gebruik van een basislastopwekker en een piekvermogen-opwekker 

gecombineerd met buffers. Restwarmte uit HSV zou mogelijk een goede basislastopwekker kunnen 

zijn. Warmte is hier het gehele jaar door aanwezig en ontwikkeling is relatief gemakkelijk en risico-

arm, in vergelijking met andere bronnen. 

 

 
Figuur 3 Duurzaamheidsscore van warmtenetten in Nederland op basis van de fossiele fractie een warmtenet. Warmtenet Ede bevindt zich op de 
vierde plaats vanaf onder.  
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Warmtenet Ede bestaat uit een transportnet (primair) en wijknetten (secundair/ distributie), zie 

Figuur 4. Het transportnet is in staat om warmte over grote afstanden te transporteren. Vervolgens 

wordt de warmte via een warmteoverdrachtstation (WOS) overgedragen aan een wijknet. De 

aanvoertemperatuur van wijknetten bedraagt 70°C. Hiermee kunnen ook gebouwen met hoge 

temperatuur verwarming aangesloten worden en voldoet het wijknet aan de regelgeving omtrent 

het voorkomen van legionella. Om deze 70°C te halen in het wijknet, dient het transportnet een 

aanvoertemperatuur van 90°C te hebben. Wanneer aangesloten warmteafnemers verder 

verduurzamen en de wetgeving rondom legionellapreventie wordt aangepast, zoals in het buitenland 

al gedaan is, zou het transportnet in temperatuur verlaagd kunnen worden3. 

 

 

 
Figuur 4 Temperatuur slim groen warmtenet Ede 

 

 

  

 

 
3 Collectieve warmte naar lage temperatuur - Een verkenning van mogelijkheden en routes – Pg 27 

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Collectiev

e%20warmte%20naar%20lage%20temperatuur%20-%20definitief.pdf   
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2.2. Achtergrond warmtepomp 

Een warmtepomp is een alternatieve manier om warmte op te wekken. Door warmte uit de bodem, 

het water of de lucht te halen, kan een gebouw of bijvoorbeeld tapwater worden verwarmd. Dit is 

een vorm van duurzame energie en een populaire en groeiende energievoorziening.  

 

Belangrijk bij het gebruik van een warmtepomp is te beseffen, dat er energie uit de omgeving wordt 

onttrokken. Dit wordt de warmtebron genoemd. Voor deze haalbaarheidsstudie wordt restwarmte 

uit het productieproces van HSV P&I bekeken. 

 

Een warmtepomp is in staat om de lage temperatuur warmte van de bron om te zetten naar een 

vorm van hoge temperatuur warmte. Hiervoor maakt de warmtepomp gebruik van een 

koudemiddel, dat een cyclus van compressie en expansie doorloopt, zie Figuur 5. Het koudemiddel 

wordt niet verbruikt en zal gedurende de levensduur van de warmtepomp niet worden aangevuld.  

 

 
Figuur 5 Schematische weergave warmtepomp 

 

Het kost elektriciteit om de warmtepomp aan te drijven en om warmte van lage naar hoge 

temperatuur op te waarderen. Deze elektriciteit belandt in de vorm van warmte aan de warme kant, 

condensor zijde, van de warmtepomp. Een warmtepomp onderscheidt zich van een elektrische 

boiler, doordat het merendeel van de opgewekte warmte uit de warmtebron onttrokken wordt en 

dus niet afkomstig is uit elektriciteitsconsumptie. 

 

Warmtepompen zijn er in allerlei soorten en maten. Ze kunnen gebruikt worden om een individueel 

huishouden van warmte te voorzien, maar ook een collectief warmtenet. Dit laatste biedt onder 

andere schaalvoordelen en is onderdeel van de scope van deze haalbaarheidsstudie. 
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3. Inventarisatie van energiestromen HSV en warmtevraag 
warmtenet 

In dit hoofdstuk worden alle energie stromen die HSV binnenkomen bekeken. Vervolgens wordt er 

afgeleid hoeveel restwarmte hieruit ontstaat. Tot slot wordt de warmtebehoefte vanuit het 

warmtenet in kaart gebracht. 

 

3.1. Achtergrond informatie 

HSV P&I fabriceert EPS en EPP verpakkingen. Daarnaast produceert HSV TMP onderdelen van harde 

kunststoffen. Deze processen verbruiken stoom om de ruwe grondstof middels een mal om te zetten 

naar het eindproduct.  

  

De restwarmte is vrijwel volledig afkomstig van het gebruikte groene stoom. Het stoomverbruik 

varieert tussen de 3,0en 7,0 ton/uur. Alleen wanneer er onderhoud is aan de centrale die de 

biostoom levert, wordt er overgegaan op een gasgestookte stoomketel. Huidige hergebruik van deze 

restwarmte wordt nu al toegepast voor het verwarmen van de matrijzenhal en magazijnen van HSV. 

Vanwege de behoefte aan hoge kwaliteit stoom is verder hergebruik binnen HSV niet mogelijk. 

 

Weekproductie start op zondag om 22:00 uur en eindigt op vrijdag 20:00 uur. In deze periode wordt 

dag en nacht doorgewerkt en restwarmte opgewekt. Dit maakt het een vrij betrouwbare 

restwarmtebron, die ook in de winter een overschot heeft aan restwarmte. 

 

3.2. Energiestromen HSV 

Voor het fabriceren producten maakt HSV gebruik van stoom en elektriciteit. Stoom wordt gebruikt 

in de machines die EPP en EPS producten maken. Hier wordt stoom samen met polystyreen in een 

mal gespoten. Door de hitte van de stoom vind er een chemische reactie plaats waardoor het 

eindproduct zijn vaste vorm krijgt.  

 

Stoom wordt geleverd via een stoomleiding met een centrale met als bron lokale biomassa uit 

staatsbosbeer en gemeente plantsoen. Wanneer de stoomleiding in onderhoud is, wordt stoom 

opgewekt door een stoomketel. Deze stoomketel gebruikt aardgas als bron. 

 

Elektriciteit wordt verkregen via het elektriciteitsnet.  Hiermee worden met name compressors 

aangedreven, die benodigd zijn voor het afzuigen van restanten van stoomcondens in de mallen. 

Aangezien intern al restwarmte wordt gebruikt, is er nauwelijks energie nodig voor het verwarmen 

van kantoren en magazijnen. Een overzicht van alle inkomende energie is weergegeven in Tabel 1. 

 

Daarnaast is een 866 kW PV systeem op het dak van de fabriek aanwezig. Dit systeem staat in een 

Oost-West configuratie. 
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Tabel 1 Inkomende energie HSV in 2021 

 Stoom P&I Elektriciteit P&I 
Gas CV P&I 

en TMP 
Totaal 

Jan 6,560 GJ 955 GJ 216 GJ 7,732 GJ 

Feb 6,608 GJ 897 GJ 266 GJ 7,771 GJ 

Mrt 7,545 GJ 1,009 GJ 125 GJ 8,679 GJ 

Apr 6,183 GJ 838 GJ 134 GJ 7,156 GJ 

Mei 5,942 GJ 800 GJ 66 GJ 6,808 GJ 

Jun 7,636 GJ 1,057 GJ 

Incorrecte 
meeting 

8,693 GJ 

Jul 7,879 GJ 1,082 GJ 8,961 GJ 

Aug 6,359 GJ 1,060 GJ 7,420 GJ 

Sep 7,686 GJ 1,026 GJ 8,712 GJ 

Okt 8,010 GJ 1,132 GJ 9,142 GJ 

Nov 7,659 GJ 1,099 GJ 8,758 GJ 

Dec 5,769 GJ 851 GJ 6,620 GJ 

Totaal 83,838 GJ 11,807 GJ 807 GJ 96,453 GJ 

 

 

3.3. Kwaliteit en kwantiteit restwarmte 

Restwarmte resulteert uit de productieprocessen van HSV en is er in verschillende vormen aanwezig.  

 

3.3.1. Restwarmte uit stoom 

De grootste inkomende hoeveelheid energie bestaat uit stoom. De energie uit stoom komt op 

verschillende manieren vrij in de vorm van restwarmte. 

 

Afkoelen oververhitte stoom 

HSV gebruikt verzadigde stoom in hun processen. De stoom die via de stoomleding is oververhit tot 

een temperatuur van 255°C (h = 2943 kJ/kg). Dit gedaan om condensatieverliezen tijdens transport 

te voorkomen, voor het productie proces is verzadigde stoom van 195°C (h = 2796 kJ/kg) nodig. Het 

verschil in enthalpie bedraagt 147 kJ/kg.  Bij een levering van 6 ton stoom per uur, bedraag dit 245 

kW aan overcapaciteit. Momenteel wordt door injectie van koud water de stoomlevering afgekoeld. 

Hiermee kan er ongeveer 6,3 ton verzadigde stoom opgewekt worden uit 6,0 ton oververhitte stoom. 

Deze extra hoeveelheid stoom wordt vervolgens gebruikt in het productieproces, dit is daarom geen 

interessante bron van restwarmte voor het warmtenet.   

 

Afkoelen koelwater en stoomcondensaat 

Stoom wordt in de mallen van EPS en EPP productie gebruikt. Hierbij wordt warmte afgegeven van 

het stoom aan de machine. Een deel van het stoom condenseert hierbij. De temperatuur van dit 

stoomcondensaat is ca. 70°C. Vervolgens wordt de machine afgekoeld met koelwater. Hierbij gaat de 

temperatuur van het koelwater omhoog van 35°C naar 70°C.  
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Het stoomcondensaat en opgewarmde koelwater vallen op de vloer en worden afgevoerd via een 

goot. Door middel van een zeefbocht worden plastic deeltjes uit dit water gehaald. Tijdens deze reis 

verliest dit water een deel van zijn warmte. Met een temperatuur van ca. 55°C bereikt dit water een 

verzamelput met een inhoud van 10 m³. Deze fungeert als buffer voor de koeltoren die dit water 

terug koelt naar 35°C. Hierbij verdampt een deel van dit water. 

 

De flow in en uit de koeltoren ligt tussen de 50-90 m³/h. Met een ΔT van 20°C, komt dit neer op een 

koelvermogen van 1150 – 2070 kW. Bij 6000 bedrijfsuren komt dit neer op ca. 35.000 GJ per jaar, dit 

is gelijk aan 41% van de inkomende stoomenergie. 

 

Warmte uit vacuümleiding 

Om de mallen weer schoon te krijgen voor het produceren van een nieuw product, worden restanten 

van stoom en condens afgezogen via een vacuümleiding. De energie uit deze leiding wordt deels 

gebruikt de centrale verwarming van de magazijnen 1 t/m 5 van warmte te voorzien. Hiervoor zijn 2 

warmtewisselaars beschikbaar, waarvan er slechts één in gebruik is.  

 

De huidige wisselaars, vacuümwisselaar 1, heeft een vermogen van 175 kW. Dit is tijdens koude 

periodes niet beschikbaar, maar tijdens warme periodes wel. Vacuümwisselaar 2 is het hele jaar door 

volledig beschikbaar. 

 

Warmteafgifte aan de ruimte 

Een deel van het stoom verdampt na in de ruimte van de fabriekshal. Hierdoor kan de temperatuur 

van de fabriekshal hoog oplopen, met name in de zomermaanden. Daarnaast geven de machines ook 

opgenomen warmte af aan de ruimte.  

 

Op basis van een studie in 2014 genaamd “Klimaatbeheersing productiehal” is berekend dat het hier 

om ca. 250 kW aan warmte gaat wanneer de hal in bedrijf is. Bij 6000 bedrijfsuren gaat het om een 

hoeveelheid van 5400 GJ aan warmte met een temperatuur van 32°C. 

 

Weekend stoomlevering 

In het weekend wordt er geen productie gedraaid door HSV. Gedurende die periode wordt de 

stoomleiding op druk gehouden. Hierbij condenseert stilstaande stoom in de leiding en wordt het 

terug afgevoerd naar de biostoomketel.  
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3.3.2. Restwarmte uit elektriciteit 

Koeling compressoren 

Het gros van de elektriciteit (ca. 60%) wordt door de compressoren gebruikt. Er zijn 5 compressoren 

aanwezig bij HSV P&I.  

 

Compressor 1&2 Deze wordt aan de omgevingslucht in magazijn 3 t/m 5 gekoeld. Het 

elektrisch verbruik in 2021 bedroeg 762.500 kWh aan elektriciteit. Wanneer 

70% hiervan aan warmte gewonnen kan worden, bedraagt dit 1922 GJ per 

jaar. Restwarmte van deze compressoren zou gebruikt kunnen worden voor 

het warmtenet. 

 

Compressor 2 Deze compressor heeft geen frequentieregelaar. Aansturing vindt plaats door 

de compressor met enige interval aan/uit te schakelen. Op basis van ervaring 

is gebleken dat er onvoldoende opbouw is van hoge temperaturen. Dit maakt 

het koelen van deze compressor een stuk minder aantrekkelijk 

 

Compressor 3 Warmte hiervan wordt gebruikt om matrijshal warm te houden. Tijdens 

koude periodes is er geen overschot aan warmte. Compressor 3 had in 2021 

een verbruik van 883.000 kWh. Wanneer 70% hiervan in niet koude periodes 

beschikbaar is, komt dit neer op 1480 GJ in de periode maart t/m oktober. 

 

Compressor 4 Deze compressor staat buiten als reserve. In 2021 ging er slechts voor 32.000 

kWh aan elektriciteit in. Wanneer 70% hiervan aan warmte gewonnen kan 

worden, bedraagt dit slecht 83 GJ per jaar. Het is niet economisch rendabel 

om deze warmte terug te winnen. 

 

Compressor 5  Deze compressor wordt in het weekend gebruikt om de systemen op druk te 

houden. Het elektriciteitsverbruik hiervan is met 3.800 kWh / jaar lager dan 

compressor 4. Het is niet economisch rendabel om deze warmte terug te 

winnen. 

 

Overige elektriciteit 

De overige 40% aan elektriciteitsverbruik wordt verspreidt over kantoor en productieprocessen 

verbruikt. Deze energie wordt uiteindelijk afgegeven aan de omgevingslucht in de kantoor, 

productiehal en magazijnen. Deze warmte zou alleen deels teruggewonnen kunnen worden bij het 

koelen van de lucht in deze ruimtes. 
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3.3.3. Restwarmte uit stoomketel 

De stoomketel levert alleen stoom wanneer stoomvoorziening uit de stoomleiding ontoereikend is.  

Normaliter gaat dit om 2 weken per jaar gaan wanneer er onderhoud aan de biostoom centrale 

gepleegd wordt. 

 

Stoomketel efficiëntie 

Deze installatie heeft de volgende voorzieningen; een economizer, een rookgascondensor, O2-

meting, modulerende brander, modulerende spui en watervoorziening met reverse-osmose. Hier 

worden geen vormen van restwarmte geïdentificeerd die nuttig kunnen zijn voor het warmtenet. 

 

Overschot spuiwater 

Ondanks al deze systemen geeft HSV aan dat er nog een overschot is aan spuiwater. Dit is het gevolg 

van de stoomketel die als back-up fungeert voor de stoomlevering via de stoomleiding. De 

hoeveelheid spuiwater komt naar alle waarschijnlijkheid door op het druk houden van de stoomketel 

via de lansen in de ketel. Dit spuiwater wordt nu pulserend geloosd, zonder dat er hier warmte uit 

onttrokken wordt.  

 

Op basis hiervan is de conclusie getrokken, dat het overschot aan spuiwater de enige 

restwarmtevorm is die van dienst kan zijn voor het warmtenet. Het in onbekend om hoeveel warmte 

dit gaat. 

 

3.3.4. Overzicht restwarmte 

Van de restwarmtestromen zijn er geen metingen of alleen metingen op jaarbasis. Voor het ontwerp 

van het systeem is het technisch van belang dat de restwarmtewinning mogelijk is in condities die 

met enige regelmaat optreden. Het is van economisch belang dat dit warmteaanbod overeenkomt 

met de vraag in het warmtenet. In beide gevallen is het hebben van data per uur noodzakelijk.   

 

Om tot een restwarmteprofiel op uurbasis te komen zijn er daarom twee mogelijkheden: 

 

• Inschatting op basis van beschikbare data 

De simpelste methode om gebruik te maken van beschikbare data, is om het systeem te 

dimensioneren op piekvermogen van het productieproces. Er is aangegeven door HSV dat de 

koeltoren doorgaans op een debiet van 50 – 90 m³/h  draait. Hiermee kan een restwarmte 

profiel gesimuleerd worden. Dit word nadere toegelicht in Figuur 6. 

 

De hoeveelheid energie die jaarlijks beschikbaar is kan redelijkerwijs door middel van de 

beschikbare metingen (één meetpunt per maand) benaderd worden.  

 

• Strategisch metingen uitvoeren 

Er zou op een aantal plekken de metingen uitgevoerd kunnen worden om tot een 

restwarmteprofiel te komen. Denk hierbij aan het debiet en flow van en naar de koeltoeren, 

de ruimtetemperatuur, de warmtewinning bij compressor 3 en bij de vacuüm afzuiging. 

 

Het uitvoeren van metingen ligt buiten de oorspronkelijke scope van dit project. In overleg 

met HSV is ervoor gekozen om het schetsontwerp te baseren op basis van een ingeschat 
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restwarmteprofiel. Om de onzekerheid van het opgestelde restwarmteprofiel deels te 

ondervangen zal dit onderdeel zijn van de gevoeligheidsanalyse. 

 

Nabootsen restwarmteprofiel 

Er is aangegeven door HSV dat de koeltoren doorgaans op een debiet van 50 – 90 m³/h  draait. Dit 

wordt als basis gebruikt voor het maken van het restwarmteprofiel. Immers, wanneer de koeltoren 

op vol vermogen draait, betekent dit het gebruik van veel stoom. Dit leidt tot restwarmte aan de 

hand van alle mechanismes die aan stoomverbruik gebonden zijn, waaronder: 

• Koelwatergebruik 

• Stoomcondensaat 

• Ruimte verwarming 

• Afzuiging machines via compressor 

• Warmtewisselaar van afgezogen lucht in machines 

 

Oftewel, een indicatie van het koelwatervermogen biedt een inzicht in het warmteprofiel van alle 

bovenstaande energiestromen, zelfs van het elektriciteitsverbruik. 

 

De capaciteit van een koeltoren is afhankelijk van de buitentemperatuur. Om een restwarmteprofiel 

op te kunnen stellen is van de volgende versimpeling uitgegaan. De koeltoren opereert tussen de 50 

– 90 m³/h. Waarbij 90 m³/h gelijk wordt gesteld aan 100% beschikbaarheid van maximale 

opwekcapaciteit aan restwarmte. Hierbij is 70 m³/h gelijk aan 78%.  

 

Hiermee kunnen een aantal profielen opgesteld worden: 

• Gemiddeld scenario (scenario 1): Gemiddeld opwekcapaciteit restwarmte van 78% 

 

• Extreem scenario (scenario 2): : Er wordt in shifts van 8 uur gewerkt. Dit kan in het  

meest extreme geval leiden tot restwarmteproductie 

van 4 uur met 56%, gevolgd door 4 uur op 100%. 

 

Scenario 2 wordt als meest kritische scenario erkend en zal daarom de basis zijn voor technisch-

financiële analyse in hoofdstuk 4 en 5. 
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Samengevat leidt dit tot het volgende restwarmteprofiel: 

 
Restwarmtebron Piekvermogen Gebaseerd op Beschikbaarheid 

 

Koelwater + 
stoomcondensaat  

2069 kW 
Koeltoren debiet 90 m³/h met ΔT = 

20 °C 

6000 bedrijfsuren met 
restwarmteprofiel zoals 
hierboven beschreven 

Vacuüm 285 kW 
Gecalculeerde inschatting door 

HSV 
 

Compressor 274 kW 
70% van elektraverbruik 

compressor 1&3 
 

Ruimte koeling 250 kW 

Eerdere analyse 

“Klimaatbeheersing productiehal” 
 

6000 bedrijfsuren 100% van 
de tijd 

 

 
Figuur 6 Visuele weergave restwarmteprofiel 

 

3.4. Warmtevraag warmtenet 

Het verbruikersprofiel van het warmtenet wordt gesimuleerd door gebruik te maken van de 

NEN5060-norm. Deze specificeert de hoeveelheid vermogen voor een standaard jaar, zie Figuur 7. 

Dit is een prognose van hoe het warmteverbruik van een mix van verschillende type afnemers zich 

door een referentieklimaatjaar heen ontwikkeld.  In deze grafiek is te zien dat, zoals te verwachten is, 

het warmteverbruik groter is in de wintermaanden, dan in de zomermaanden. Daarnaast is er een 

fluctuatie te zien, die over de dagen in de week en uren in een dag plaatsvindt. Zo gebruiken 
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kantoorpanden bijvoorbeeld weinig warmte in het weekend en huishoudens juist veel warmte rond 

7-8 uur ’s ochtends als gevolg van het gebruik van de douche. 

 

 
Figuur 7 Voorbeeld van verbruikersprofiel warmtenet op basis van NEN5060 

Wanneer de grafiek van Figuur 7 gesorteerd wordt van hoge naar lage warmtebehoefte ontstaat een 

jaarbelastingduurkromme, zie Figuur 8 en Tabel 2. Hier valt te zien dat de warmtevraag ten op zichtte 

van het piekvermogen vrij laag is. Het gemiddelde vermogen bedraag slechts 14,1% van het 

piekvermogen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk voor een basislast warmteopwekker om een 

capaciteitsfactor van 100% te halen. 

 

 
Figuur 8 Jaarbelasting duurkromme op basis van NEN5060 

Tabel 2 Jaarbelasting duurkromme in tabelvorm 

Warmtebehoefte 
t.o.v. maximale vraag 

Aandeel 

0% - 10% 47.72% 

10% - 20% 28.32% 

20% - 30% 13.44% 

30% - 40% 5.98% 

40% - 50% 2.71% 

50% - 60% 1.03% 

60% - 70% 0.48% 

70% - 80% 0.22% 

80% - 90% 0.08% 

90% - 100% 0.03% 
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4. Technische haalbaarheid benutting restwarmte 

In dit hoofdstuk wordt de huidige restwarmtebenutting beschreven, een schetsontwerp gemaakt 

voor en terug winnen van de aanwezige restwarmte en het inkoppelen in het warmtenet. Tot slot 

wordt er stilgestaan bij de meest kritische technische uitdaging; de elektriciteitsvoorziening voor de 

warmtepompen. 

 

4.1. Huidige situatie 

In de huidige situatie wordt er al gebruik gemaakt van actieve koeling via matrijshal, magazijn 1 t/m 5 

en de koeltorens. De matrijshal wordt met warmte uit compressor 3 warm gehouden. Het CV-

systeem van magazijn 1-5 wordt van warmte voorzien via een warmtewisselaar die gebruik maakt 

van de afzuiging van de EPP machines. In beide gevallen is dit tijdens koude periodes noodzakelijk, 

maar bij warmere periodes zou deze energie aangewend kunnen worden om het warmtenet te 

verwarmen. Dit zijn twee mooie voorbeelden van hoe restwarmte intern al nuttig gebruikt wordt. 

 

Het koelwater wordt actief via een koeltoren gekoeld. Dit is een voorbeeld van warmte die geschikt 

is om aangesloten te worden op het warmtenet. 

 

 

 
Figuur 9 Actieve koeling via matrijshal, magazijn 1 t/m 5 en de koeltorens  
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4.2. Schetsontwerp warmte-terug-win systeem HSV 

Voor het gebruiken van de restwarmte dient deze naar de aanvoertemperatuur warmtenet 

opgewaardeerd te worden. De temperatuur van de aanwezige restwarmte is lager dan de benodigde 

en dient daarom via een warmtepomp verhoogt te worden. Een warmtepomp is in staat om de 

onbruikbare lage temperatuur restwarmte om te zetten warmte geschikt voor het slim groen 

warmtenet van WBE. Hiervoor moet er energie in de vorm van elektriciteit toegevoegd worden. 

 

Deze hoeveelheid vereiste elektriciteit hangt af van drie hoofdfactoren: 

 

• Temperatuur warmtebron   

Hogere temperatuur warmtebron leidt tot een lager elektriciteitsgebruik van de 

warmtepomp. Koelwater van HSV dient afgekoeld te worden van 55°C naar 35°C. 

Ruimtekoeling heeft een temperatuur traject van 32°C naar 20 °C.  

 

• Temperatuur van het warmtenet 

Lagere temperatuur van het warmtenet leidt tot een lager stroomverbruik van de 

warmtepomp. Het primair deel van het warmtenet in Ede heeft een winterontwerp aanvoer-

/ retourtemperatuur van 90/ 60 °C4, zie sectie 2.1 voor meer achtergrondinformatie. 

Vanwege legionella wetgeving zijn de mogelijkheden beperkt om deze temperatuur te 

verlagen. 

 

• Systeemrendement de warmtepomp 

Een warmtepomp met een hoog systeemrendement heeft een lager stroomverbruik. Een 

inventarisatie van verschillende warmtepompsystemen van verschillende leveranciers levert 

een systeem rendement van 67% op. De Kleijn Energy Consultants & Engineers, heeft het 

over een rendement tussen de 50-70%, afhankelijk van het type warmtepomp5. 

 

De combinatie van deze drie factoren leidt tot een warmtepomp COPshaft (Coefficient of 

Performance) van 4.74 en 4,44 voor respectievelijk de restwarmtebenutting uit koelwater en 

ruimtekoeling, zie Bijlage 2. De gebruikte elektriciteit belandt uiteindelijk in het warmtenet in de 

vorm van warmte. 

 

 

 

  

 

 
4 Bron WBE – Ontwerptemperatuur warmtenet 
5 https://industrialheatpumps.nl/nederlands/werkingsprincipes/cop_warmtepomp/  
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Het schetsontwerp voor terugwinnen van restwarmte en inkoppeling in warmtenet Ede is 

weergegeven in Figuur 10. 

 

 
Figuur 10 Schetsontwerp restwarmte terug-win-systeem HSV 

Dit schetsontwerp bestaat uit de volgende componenten met bijbehorende ontwerp afwegingen: 

 

• Compressoren en afzuiging machines op open verdeler 

Een van de wensen van HSV is dat de restwarmte altijd beschikbaar blijft voor intern 

gebruikt. Wanneer de compressoren en warmtewisselaar voor de afzuiging van machines op 

een open verdeler zijn aangesloten dan kan iedere interne warmteafnemer de gewenste 

hoeveelheid warmte afnemen. Het voordeel hiervan is dat deze restwarmtebronnnen 

allemaal rond hetzelfde temperatuurs regime opereren, waardoor ze met één warmtepomp 

benut kunnen worden. 

 

• Warmte-terug-winning uit compressoren 1&3 

Compressor 1 & 3 zijn van een modulerend model en daarom geschikt om warmte-terug-te 

winnen. Modulerend betekent dat deze compressoren in deellast kunnen opereren, waarbij 

er warmte met een temperatuur van ca. 60 °C gewonnen kan worden. Compressor 3 wordt 

via olie gekoeld, de warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om de matrijshal te 

verwarmen. Compressor 1 wordt dit moment aan de lucht gekoeld. Hiervoor is een ombouw 

nodig om deze via olie te laten koelen. 

mailto:info@zon-participaties.nl


  IBAN NL86 ABNA 0248 6484 38 
  KvK 69261385 
 ZON Transitie Support BV BTW NL8578 07791.B01 
 Telefoonweg 32 www.zon-transitiesupport.nl 
  6712 GC Ede info@zon-participaties.nl 
 
 
 

 

 

 
Haalbaarheidsstudie Restwarmte benutting HSV 28 februari 2022 Pagina 22 

 

Compressor 2 is niet modulerend en werkt via een aan/uit principe. Hierdoor bouwt er zicht 

niet genoeg temperatuur op om efficient restwarmte te ontrekken. Compressoren 4 & 5 

verbruiken op jaarbasis onvoldoende elektriciteit om economisch gebruik van te maken. 

 

• Warmte-terug-winning uit afzuiging EPP en EPS machines 

Zoals aangegeven in sectie 4.1 wordt er al gebruikt gemaakt van warmte-ontrekking uit de 

afzuiging van de EPS machines. Warmte-onttrekking uit de EPP machines is in het verleden 

ook gedaan, maar er was geen nuttig doel voor de ontrokken warmte. Nu dit doel er wel is, 

kan ook hier wederom restwarmte ontrokken gaan worden. 

 

• Indirecte koppeling met koelwater 

Koelwater bevat verontreinigingen in de vorm van kleine deeltje plastic. Twee zeefbochten 

zorgen er nu voor dat het meerendeel van deze verontreining verwijderd worden. 

Desasniettemin is er hier geen controle over de kwaliteit van het koelwater. Daarom is 

ervoor gekozen om de warmte via een platenwisselaar over te dragen aan het interne CV 

systeem. De platenwisselaar  kan zo gekozen worden dat een temperatuur verschil van 1 °C 

tussen beide circuits te behalen valt.  

Het afgekoelde koelwater kan vervolgens direct gebruikt worden. Het is ook mogelijk om via 

de koeltorens nog verder bij te koelen. In geval van een storing of onderhoud aan de 

warmtepomp blijft het mogelijk om het koelwater volledig via de koeltorens te koelen. 

 

• Spuiwater lozen in koelwaterput 

Het spuiwater wordt nu bijgemend met drinkwater en geloosd op het riool. Gezien de hoge 

temperatuur van het spuiwater kan deze in de put met het koelwater geloosd worden. Dit 

dient dan wel modulerend te gebeuren, vanwege de beperkte capaciteit van de put. Het is 

onbekend om hoeveel energie dit gaat, dit is niet meegenomen in de financiele 

haalbaarheid. Naast restwarmte winning is het voordeel van deze methode, dat verdamping 

van de koeltorens deels wordt tegengegaan. Hiervoor zal echter bij het leveren van koeling 

via een warmtepomp minder noodzaak voor zijn. 

 

• Ruimtekoeling via klimaatsysteem 

Om de fabriekshal af te koelen zijn er in 2014 plannen gemaakt voor het realiseren van een 

klimaatsysteem. Dit syteem is gebaseerd op vrije koeling aan de buitenlucht. Dit is meestal 

mogelijk, omdat in Nederland de buitentemperatuur meestal koud genoeg is om effectief 

voor koeling te kunnen zorgen. Desalniettemin zou zo’n systeem tegen beperking aan 

kunnen lopen wanneer de buitentemperatuur boven de 20 graden uit komt. Bij een 

buitentemperatuur boven de 30 graden wordt de koelcapaciteit zeer beperkt. 

Wanneer het klimaatsysteem aan een warmtepomp gekoppeld wordt, dan kan deze energie 

aan het warmtenet geleverd worden. Hierbij is het mogelijk om deze warmtepomp in serie te 

plaatsen met de warmtepomp voor het koelwater. Dit heeft als gevolg dat deze 

warmtepomp niet de benodigde 90°C, maar slechts 65°C hoeft te produceren. Dit levert een 

reductie van het elektriciteitsverbruik op. 
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Voor het benutten van de restwarmte uit koelwater zijn twee warmtepompen nodig van het formaat 

5,7 x 1,6 x 2,45 m. De warmtepomp die geschikt is voor ruimtekoeling heeft een formaat van 4,7 x 

1,6 x 2,35 m. Al deze warmtepompen dienen in een aparte ruimte gerealiseerd te worden. Deze 

ruimte dient te voldoen aan de PSG13 richtlijnen “Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en 

warmtepompen”6. 

 

4.3. Inkoppeling warmtenet 

Het warmtenet van WBE bevind zich op ca. 900 m ten oosten van HSV, zie Figuur 11. Op deze locatie 

is inkoppeling in het primaire deel van het warmtenet mogelijk, waardoor de restwarmte in theorie 

door heel Ede getransporteerd kan worden. In praktijk zal dit in een wintersituatie beperken tot 

warmteafnemers in de buurt van het inkoppelingspunt. In de zomersituatie en bij piekvermogen zal 

de transportafstand groter zijn. 

 

In theorie is het ook mogelijk om ten noorden van HSV een aansluiting op het warmtenet te 

realiseren. Deze locatie leidt er echter toe dat een leiding onder het spoor door gemaakt moet 

worden. Daarnaast is deze inkoppellocatie minder gunstig voor de verdeling van warmte over Ede. 

Het is verder ook niet mogelijk om nieuwe warmteafnemers langs dit traject te realiseren. 

 

 
Figuur 11 Voorgestelde warmtenet tracé om restwarmte HSV in te koppelen   

 

 
6 https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS13/PGS13-2009-v1.0-ammoniak-als-
koudemiddel.pdf  
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Aan de condensor zijde van de warmtepomp, de warmtenet kant, wordt de retour van het 

warmtenet opgewarmd tot 90°C. De retour van het warmtenet is staat onder een lage druk dan de 

aanvoer zijde. Er is een hydraulische pomp nodig om dit drukverschil te overkomen. Deze 

hydraulische pomp dient om te gaan met de meest extreme condities, welke optreden in de 

wintersituatie. Hier kan de retourdruk rond de 5 bar liggen bij een aanvoerdruk van 12 bar. Het 

piekvermogen van de installatie is eerder bepaald op 3,75 MW. Dit leidt tot een debiet van 110 m³/h 

bij een ΔT van 30°C. De pompcurve van een geschikte standaard te verkrijgen pomp voor deze 

toepassing is weergegeven in Figuur 12. De efficiëntie van pomp en motor bij deze condities is 59%, 

maar neemt af bij lagere debieten. Het is daarom belangrijk om in de definitieve ontwerp fase een 

pomp te selecteren die efficiënter is in de condities waarin de pomp het meeste zal opereren. 

 

 
Figuur 12 Voorbeeld van geschikte pomp bij debiet 110 m³/h en opvoerhoogte van 7 bar7 

 

 

 

  

 

 
7 Bron website Grunfos 
https://product-selection.grundfos.com/nl/products/tp-tpe/tp/tp-100-8002-99087073?tab=variant-
curves&pumpsystemid=1501279045  
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4.4. Elektrische aansluiting warmtepompen 

In deze sectie wordt beschreven of het mogelijk is om de DEI op de huidige elektrische aansluiting 

van HSV aan te sluiten. Tevens wordt er een aardgas WKK als alternatieve technische oplossing 

aangedragen voor de beperkte capaciteit van de bestaande elektrische aansluiting. 

 

4.4.1. Hoofdoplossing A – Warmtepomp op elektrische aansluiting 

De elektrische aansluiting van HSV P&I heeft een gecontracteerd vermogen van 533 kW die van HSV 

TMP een vermogen van 753 kW.  Het verschil tussen maximaal gebruikt vermogen en gecontracteerd 

vermogen is weergegeven in Tabel 3. Recentelijk heeft HSV TMP in een nieuwe machine 

geïnvesteerd die veel elektriciteit verbruikt. Het piekvermogen van de twee warmtepompen bedraag 

ca. 900 kW, met een gemiddeld vermogen van 688 kW. 

 

Tabel 3 Verschil in maximaal verbruik vermogen en gecontracteerd vermogen  
van de elektrische aansluitingen van HSV P&I en TMP 

  Verschil tussen Pmax en Pcontract Tekort op basis van 
688 kW afname door 

warmtepompen   P&I TMP Totaal 

Feb-21 79 kW 506 kW 585 kW 103 kW 

Mar-21 79 kW 419 kW 498 kW 190 kW 

Apr-21 149 kW 234 kW 383 kW 305 kW 

May-21 148 kW 232 kW 380 kW 308 kW 

Jun-21 94 kW 242 kW 336 kW 352 kW 

Jul-21 98 kW 254 kW 352 kW 336 kW 

Aug-21 93 kW 249 kW 342 kW 346 kW 

Sep-21 107 kW 369 kW 476 kW 212 kW 

Oct-21 125 kW 455 kW 580 kW 108 kW 

Nov-21 87 kW 537 kW 624 kW 64 kW 

Dec-21 80 kW 674 kW 754 kW 66 kW 

Jan-22 112 kW 554 kW 666 kW 22 kW 

 

Data over de gemiddelde afname van elektriciteit is incompleet vanwege een meetfout bij HSV TMP 

over 2021. Er is verder geen data op uurbasis aanwezig, waardoor het niet mogelijk is om een profiel 

op te stellen van het beschikbaar vermogen van de elektrische aansluiting. Daarnaast is de 

beschikbare restcapaciteit verdeeld over 2 elektrische aansluitingen met ieder hun eigen 

transformator. Dit betekent dat een deel van het beschikbare vermogen niet benut kan worden, 

omdat een warmtepomp slechts op één transformator tegelijk aangesloten kan worden. Tot slot is er 

door HSV een aanvraag gedaan voor het verzwaren van de elektrische aansluiting met het oog op 

toekomstige uitbreidingen. Deze aanvraag is nog onder behandeling. 

 

Het bestaande PV-systeem wat op het dak van HSV ligt, kan gebruikt worden om elektriciteit te 

verkopen aan WBE. Echter, met name in de wintermaanden en in de nachten zal de elektriciteit voor 

de warmtepomp grotendeels of volledig uit het elektriciteitsnet gehaald moeten worden. 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer de bestaande elektrische aansluiting gebruikt wordt, 

er regelmatig een tekort aan capaciteit is om de warmtepompen van de benodigde elektriciteit te 
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voorzien.  Om op deze manier toch zoveel mogelijk restwarmte te kunnen onttrekken zijn de 

volgende zaken nodig: 

 

• Metingen op uurbasis van het elektriciteitsverbruik van HSV P&I en TMP om inzicht te krijgen 

in het patroon van elektriciteitsverbruik. Afhankelijk van dit patroon, kan er batterij en 

koelwaterbuffer capaciteit gedimensioneerd worden (zie onderstaande twee items). 

• Slimme aansturing van de warmtepomp op basis van verbruik HSV. Eventueel met een back-

up batterij die als buffer fungeert, zodat de warmtepomp tijd heeft om in vermogen omlaag 

te schalen. 

• Het vergroten van de put met koelwater om een buffer te creëren die het mogelijk maakt om 

de warmtepomp afwisselend in laag en hoog vermogen te opereren. Hierbij is ook een buffer 

nodig voor het afgekoelde water, zodat dit altijd ter beschikking staat van de productiehal. 

 

Technisch zitten er dus wat haken en ogen aan deze oplossing. In de sectie waar de financiële 

haalbaarheid behandeld wordt, is aangenomen dat het technisch mogelijk is om de bestaande 

elektrische aansluiting te benutting, door gebruik te maken van de volgende componenten: 

 

• Batterij met capaciteit van 20 min. op vol warmtepomp vermogen. Het gebruiken van deze 

batterij om geld te verdienen aan het verhandelen van elektriciteit of het stabiliseren van 

elektriciteitsnetwerk is niet meegenomen in deze studie. 

• Buffer koelwater aan zowel de warme als koude kant van de warmtepomp voor een periode 

van 2 uur  

 

De inhoud van elk buffervat bedraagt 180 m³. Een buffervat kan standaard ingekocht worden of op 

maat gemaakt worden. Ter indicatie, wanneer dit buffervat  een vorm van een bol zou aannemen, 

dan zou deze bol een radius van 3,5 meter hebben. Inclusief constructie en isolatie komt dit neem op 

een radius van ca. 4 meter.  

 

4.4.2. Hoofdoplossing B – Warmtepomp op aangedreven door WKK 

Een alternatieve oplossing in de elektriciteitsbehoeftes van de warmtepompen kan voorzien, is het 

zelf opwekken van de elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie. Met een WKK 

kan elektriciteit worden opgewekt uit aardgas. De warmte die hierbij ontstaat kan benut worden in 

het warmtenet.  

 

Aardgas gebruiken valt buiten de filosofie van Warmtebedrijf Ede in het realiseren van een slim 

groen warmtenet. Desalniettemin is er besloten om deze optie mee te nemen, omdat er in deze 

situatie veel meer warmte uit eenzelfde hoeveel aardgas opgewekt kan worden ten opzichte van een 

standaard CV ketel. De CO2 besparing van deze optie wordt in sectie 5.4 verder uitgewerkt. 

 

Het benodigde opgesteld elektrisch vermogen van de WKK bedraagt het piekvermogen van de 

warmtepomp installatie (900 kW). Hiermee is er geen interactie met de elektrische aansluiting van 

HSV en is er ook geen slimme aansturing nodig. 

 

De technische specificaties van de WKK kunnen gevonden worden in Figuur 13 en Figuur 14. Voor 

deze studie zullen de eigenschappen van de MTU 8V4000 GS gebruikt worden, inclusief warmte-
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terug-win module. Het formaat van deze installatie bedraagt 4,2 x 2,0 x 2,3 m, met bijbehorende 

warmte-terug-win installatie van 1,5 x 1,9 x 2,0 m. 

 

Tot slot zal er gebruik gemaakt worden van de volgende belangrijke aannames: 

 

• De WKK en warmtepomp zijn samen in staat in een stabiele situatie te opereren. Hierbij 

zal de koelwaterput als buffer noodzakelijk zijn om geleidelijk af en opschalen van 

productie mogelijk te maken. 

• De WKK zal geen elektriciteit aan het elektriciteitsnet verkopen. Dit valt buiten de scope 

van deze studie. 

 

 

 
Figuur 13 Specificaties van verschillende WKK systemen8 

 

 
Figuur 14 Formaat WKK installatie incl. warmte-terug-win module8 

  

 

 
8 Technische specificatieblad Rolls Royce – Series 4000 Natural Gas 

https://www.mtu-solutions.com/content/dam/mtu/products/power-generation/gas/50-hz/mtu-4000-gs_776-2535-

kwe/3234731_PG_spec_NG_4000_400V_50Hz.pdf/_jcr_content/renditions/original./3234731_PG_spec_NG_4000_400V_5

0Hz.pdf  
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5. Financiële haalbaarheid 

Dit hoofdstuk gaat in op de financiële haalbaarheid. De globale werking van het technisch-financieel 

model wordt beschreven sectie 5.1. De inkoop van energie en corresponderen energieprijzen 

worden beschreven in sectie 5.2. In sectie 5.3 wordt wat achtergrondinformatie over SDE++ subsidie 

gegeven. Tot slot komt dit alles samen in sectie 5.4 waar de opwekprijs van warmte en CO2 

intensiteit van de DEI wordt berekend. 

 

5.1. Beschrijving technisch-financieel model 

Om de opwekprijs van warmte te bepalen is een economisch model opgesteld. In dit model worden 

alle belangrijk zaken meegenomen, die nodig zijn voor het bepalen van de opwekprijs.  

 

Het doel van het technisch-financieel model is: 

 

Calculatie van de kostprijs en CO2-intensiteit van het opwekken van warmte 

 

Het technisch-financieel model gebruikt het restwarmteprofiel, de warmtevraag van het warmtenet 

en de specificaties van de warmtepomp om het elektriciteitsverbruik en opgewekte warmte van de 

warmtepomp te berekenen. Deze parameters gaan in een financieel model waar ook de 

investeringskosten over een afschrijfperiode van 15 jaar gaan.  

 

In Bijlage 1 wordt de belangrijkste input uiteengezet. Hieronder vallen: een algemeen overzicht van 

aannames voor de berekeningen, investeringskosten, operationele kosten, warmteprofiel van het 

warmtenet, inkoopprijs van elektriciteit, en overige input. 

 

5.2. Inkoop elektriciteit en gas 

De inkoopprijs van elektriciteit verandert constant door de tijd heen. Grootschalige inkoop gebeurt 

via de energiemarkt. Prijzen zijn onder andere afhankelijk van inkoopstrategie, waarbij doorgaans 

een lagere prijs gepaard gaat met een groter risicoprofiel.  

 

Op de lange termijn loont het doorgaans om op de dagmarkt, of zelfs uurmarkt, in te kopen. Echter, 

de hoge energieprijzen van eind 2021 zijn hier wellicht een uitzondering op. Om risico’s te beperken 

wordt er meestal gekozen voor een combinatie van korte en lange termijn afspraken. 
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Om een representatieve elektriciteitsprijs te gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van de door het 

RVO vastgestelde marktprijs van elektriciteit en warmte. Deze wordt jaarlijks door de Rijksdienst 

Ondernemend Nederland (RVO) vastgesteld, dit wordt in meer detail beschreven in sectie 5.3 over 

achtergrond informatie van de SDE++ subsidie. Het rapport “EINDADVIES BASISBEDRAGEN 

SDE++ 2021”9 hanteert de volgende lang termijn energieprijzen: 

 

• Lange termijn prijs elektriciteit € 0,0449 /kWh 

• Lange termijn prijs gas (HHV) € 0,0203 /kWh 

 

Deze bedragen zullen gebruikt worden voor de inkoop van elektriciteit en gas in het financiële model. 

Energiebelasting en opslag duurzame energie wordt conform de regelgeving van de belastingdienst 

berekend10.  

 

Hierbij is gas dat gebruikt wordt in een WKK vrijgesteld van belasting: 

 

“Voor gas dat direct wordt aangewend voor het opwekken van elektriciteit via een 

warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is geen belasting verschuldigd. De WKK-installatie 

moet daarvoor wel een minimaal elektrisch rendement van 30% hebben en een elektrisch 

vermogen van 60 kW of meer.”11 

 

5.3. Achtergrond Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een exploitatiesubsidie verstrekt door 

het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-) 

profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde 

omgeving. Met deze regeling stimuleert de overheid zowel de productie van duurzame energie als 

CO2-verlaging. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en 

betaalbaar blijft.  Subsidie wordt verstrekt over de daadwerkelijk geproduceerde warmte. De 

eigenaar van een installatie kan deze subsidie al aanvragen voordat de installatie gerealiseerd is. Het 

inschrijven wordt jaarlijks verzorgd door het RVO. 

 

Restwarmtebenutting valt in de hoofdcategorie “CO2-arme warmte”, omdat er een warmtepomp 

nodig is om de warmte geschikt te maken voor gebruik. Iedere subcategorie warmteopwekker heeft 

een eigen maximaal inschrijfbedrag. In 2021 bedroeg dit  voor “ Benutting restwarmte (warm water) 

 

 
9 EINDADVIES BASISBEDRAGEN SDE++ 2021 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-eindadvies-basisbedragen-sde-plus-plus-
2021_4032.pdf  
10 Website Belastingdienst – Tarieven Milieubelastingen - Tabellen 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/
belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen?projectid=6
750bae7-383b-4c97-bc7a-802790bd1110  
11 Website Aenergie 
https://aenergie.nl/dossiers/overheidsheffingen-
2021/#:~:text=Voor%20gas%20dat%20direct%20wordt,van%2060%20kW%20of%20meer.  
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met warmtepomp” dit € 10,86 per GJ12. Wanneer een subsidie verkregen wordt, zal de overheid dit 

bedrag minus de marktwaarde van warmte uitkeren. Dit betekent dat wanneer de marktprijs van 

warmte stijgt, de hoeveelheid uitgekeerde subsidie omlaag zal gaan. Er wordt hierbij vanuit gegaan 

dat de warmtebedrijven dit verschil bij hun klanten in rekening brengen.  

 

Zolang de marktprijs van warmte niet boven het inschrijfbedrag uitkomt, dan zal de exploitant een 

stabiele hoeveelheid inkomsten krijgen gedurende de subsidieperiode van 15 jaar. Waarbij de 

optelsom van inkomsten uit verkoop van warmte en de hoeveelheid subsidie gelijk is aan het 

inschrijfbedrag. Wanneer de marktwaarde van warmte boven het inschrijfbedrag uitstijgen, dan leidt 

dit tot hogere inkomsten, zonder dat hierbij subsidie bij verkregen wordt. 

 

Jaarlijks bepaalt de overheid de maximale hoeveelheid subsidie die uitgekeerd kan worden. 

Projecten die minder subsidie nodig hebben om dezelfde CO2 reductie te realiseren krijgen voorrang 

boven andere projecten. Inschrijven voor het maximale bedrag is altijd mogelijk, maar verkleint 

hierdoor de kans dat de subsidie verkregen wordt.  

 

Hierin zijn 4 subsidie fases, waarbij inschrijven met de eerste fase de grootste kans op toekenning 

subsidie heeft. In 2021 waren alle warmte-opwekkers in fase 4 ingeschaald door de overheid. Dit 

betekent dat de verwachting van de overheid is dat met de huidige techniek een 

restwarmtebenutting project in subsidie fase 4 mee doet. Door technisch excellent te presenteren is 

het mogelijk om voor een lager subsidie bedrag in te schrijven en daardoor meer kans te maken op 

het verkrijgen van subsidie. 

 

5.4. Opwekprijs warmte en CO2 intensiteit 

In sectie 4.4 is geïdentificeerd dat een betrouwbare elektrische aansluiting van groot belang is voor 

de warmte-opwek installatie. Op dit gebied zijn er nog veel onzekerheden, die met de huidige 

beperkte data niet te beantwoorden zijn.  

 

Om toch iets te kunnen zeggen over de haalbaarheid van een restwarmte benuttingsinstallatie  

zullen meerdere scenario’s met elkaar vergeleken worden op basis van de opwekprijs van warmte en 

CO2 intensiteit van de warmte-opwekking. Deze resultaten kunnen richting geven aan het 

ondernemen van mogelijke vervolgstappen. 

 

5.4.1. Omschrijving scenario’s 

Hieronder volgt een beschrijving van verschillende scenario’s gebaseerd op de twee hoofdopties 

betreffende de elektrische aansluiting. Het schetsontwerp voor restwarmtewinning, zoals 

weergegeven in Figuur 10, is voor al deze scenario’s gelijk. 

 

  

 

 
12 Broche SDE++ 2021 – pg 33 – 0,0391€/kWh = 10,86 €/GJ 
 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/10/Brochure_SDEplusplus_oktober_2021_1.pdf  
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Scenario 1: Aansluiting op elektriciteitsnet 

In dit scenario wordt elektriciteit ingekocht van het elektriciteitsnet. Dit kan alleen binnen de grenzen 

van de bestaande elektrische aansluiting van HSV. Een inventarisatie in sectie 4.4.1 heeft uitgewezen 

dat er onvoldoende piekcapaciteit is op de bestaande aansluiting. Op basis van gemiddeld verbruik 

van warmtepomp en het gemiddelde verbruik van HSV is het echter misschien mogelijk om gebruik 

te maken van de bestaande elektrische aansluiting. Hiervoor zijn er voor dit scenario de volgende 

systeemonderdelen meegenomen: 

 

• Batterij met capaciteit van 20 min. van maximale vermogen van de warmtepompen 

• Buffervaten aan de warme en koude kant van de warmtepomp met buffercapaciteit van 2 uur 

• Vergoeding voor gebruik elektrische aansluiting 

 

De elektriciteitsmix in Nederland had in 2020 een CO2 intensiteit van ca. 0,29 kg CO2 / kWh, waarbij 

11% uit duurzame bronnen afkomstig was13. In 2030 is het de verwachting dat het aandeel duurzame 

elektriciteitsopwekkers zal zijn toegenomen in de elektriciteitsmix tot 70%14. Dit leidt tot een 

reductie van CO2 uitstoot van 10,1% per jaar. Wanneer de opwekker in 2023 tot stand komt, 

betekent dit dat deze over de periode 2023-2037 elektriciteit van het elektriciteitsnet af zal nemen. 

De gemiddelde CO2 intensiteit over deze periode bedraagt 0,111 kg CO2 / kWh. 

 

Scenario 2:  Warmtekrachtkoppeling op basis van aardgas 

In dit scenario wordt de elektriciteit volledig opgewekt door een WKK installatie van ca. 900 kW aan 

elektrisch piekvermogen. De restwarmte van de WKK installatie wordt in het warmtenet gebruikt. 

Een deel van deze restwarmte is hoge temperatuur en kan rechtstreeks via een warmtewisselaar 

uitgewisseld worden. Een deel van deze restwarmte is midden temperatuur en zal via een 

warmtepomp opgewaardeerd moeten worden. In dit scenario wordt meegenomen dat de 

restwarmte uit de motorkoeling en rookgascondensatie door de warmtepomp die gevoed wordt 

door de warmte van het koelwater van HSV geleid wordt. Deze zal dan in capaciteit vergroot moeten 

worden ten opzichte van het vorige scenario waarbij de bestaande elektrische aansluiting gebruikt 

wordt.  

Vanwege de Wet natuurbescherming is het zeer waarschijnlijk dat deze WKK installatie een 

katalysator nodig zal hebben om de stikstof uitstoot in de omgeving te beperken. Hiermee gaan extra 

kosten gemoeid. 

 

Samengevat zijn de volgende additionele onderdelen meegenomen in dit scenario: 

• WKK met een vermogen van 900  kW elektrisch (technisch afgeschreven na 7,5 jaar) 

• Katalysator voor het reinigen van de rookgassen 

• Additionele warmtepomp capaciteit voor de motorkoeling en rookgascondensatie + 580 kW 

vermogen aan de verdamper zijde van de warmtepomp 

 

Voor aardgas geld een CO2 uitstoot van 50,8 kg CO2 / GJ. Dit getal blijft ongewijzigd in de periode 

2023-2038. 

 

 
13 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/11-procent-energieverbruik-in-2020-afkomstig-uit-hernieuwbare-
bronnen  
14 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst  
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Scenario 3: Eerst WKK, dan aansluiting elektriciteitsnet 

Dit is een hybride scenario waarbij er vanuit gegaan wordt dat de congestie problemen op het 

elektriciteitsnet over een aantal jaar opgelost zouden zijn. Tijdens de eerste helft van de 

afschrijftermijn van 15 jaar zal elektriciteit via een WKK opgewekt worden. Vervolgens kan de 

elektrische aansluiting verzwaard worden om elektriciteit voor de rest van de levensduur van de DEI. 

In tegenstelling tot het scenario 1 is de aanschaf van batterij en buffervat niet nodig. Dit leidt tot de 

volgende componenten: 

• WKK met een vermogen van 900  kW elektrisch (technisch afgeschreven na 7,5 jaar) 

• Katalysator voor het reinigen van de rookgassen 

• Additionele warmtepomp capaciteit voor de motorkoeling en rookgascondensator + 580 kW 

vermogen aan de verdamper zijde van de warmtepomp 

• Vergoeding voor gebruik elektrische aansluiting 

 

De CO2 intensiteit van dit scenario bestaat voor de eerste 7,5 jaar uit CO2 uitstoot door het 

verbranden van aardgas. De CO2 intensiteit van elektriciteit over de periode 2029-2037 komt neer op  

0,071 kg CO2 / kWh. 

 

Scenario 4: Aansluiting op elektriciteitsnet + 25% salderen PV systeem HSV 

Dit is een variant op scenario 1 waarbij 25% van de elektriciteitsbehoefte via het PV systeem van HSV 

geleverd wordt. Dit komt neer op een gemiddelde CO2 uitstoot op 0,82 kg CO2 / kWh over de periode 

2023-2037. Daarnaast hoeft er over de elektriciteit die direct geconsumeerd wordt, geen belasting 

betaald te worden. 

 

Vanwege beperkte informatie over het stroomverbruik van HSV is het moeilijk in te schatten of 25% 

directe consumptie van PV elektriciteit door de DEI mogelijk is. Dit scenario biedt een indicatie wat 

25% aan directe consumptie kan opleveren. 

 

5.4.2. Resultaten 

In dit deel van de studie wordt de doorrekening van de verschillende gedefinieerde scenario’s op 

basis van het technisch-financieel model gepresenteerd.  

 

Opwerkprijs warmte en CO2 intensiteit 

Op basis van de gedefinieerde scenario’s en het technisch-financieel model is er berekend wat de 

opwekprijs van warmte is  en de CO2 intensiteit van deze warmte opwekking. De resultaten hiervan 

zijn weergegeven in Figuur 15. 

 

Hier vat te zien dat geen enkel scenario  het beste presteert op opwekprijs en CO2 intensiteit. Alle 

scenario’s hebben een opwekprijs die hoger is dan de kale inkoop van aardgas. Dit betekent dat 

zonder subsidie alle gedefinieerde scenario’s financieel niet haalbaar zijn. 

 

Wanneer de DEI als basislast voor het warmtenet fungeert leidt dit tot een opwekprijs lager dan het 

maximale SDE++ inschrijfbedrag. Dit betekent dat er binnen de SDE++ grenzen subsidie aangevraagd 

kan worden om de DEI financieel haalbaar te maken. Wanneer deze opwekker naast een 5 MW 

basislast opwekker opereert, dan nemen de opwekkosten toe tot boven het maximale SDE++ 

inschrijfbedrag. Wanneer de DEI als basislast voor het warmtenet fungeert kan er tot 95-98% van de 
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geïdentificeerde restwarmte benut worden, zoals beschreven in het restwarmteprofiel (zie Figuur 6). 

Wanneer de DEI naast een 5 MW basislast installatie warmte levert, daalt dit tot 65-67%. Deze 

reductie in de benutte restwarmte en te verkopen warmte is de rede voor de slechtere financiële 

prestaties wanneer de DEI niet als basislast kan opereren. 

 

Scenario 1 Aansluiting op elektriciteitsnet  levert de hoogste opwekprijs warmte op. Het verschil met 

de andere opties is echter klein. Op het gebied van CO2 uitstoot presteert deze optie significant beter 

dan opties met een WKK. 

 

Scenario 2 Warmtekrachtkoppeling op basis van aardgas scoort financieel het beste door de laagste 

opwekprijs warmte. Echter, met 23,7 kg CO2 / GJ scoort dit scenario het slechts op het gebied van 

CO2 intensiteit. Dit komt neer op 47% CO2 intensiteit ten opzicht van verbranding van aardgas.  

 

 
Figuur 15 Opwekprijs warmte en CO2 intensiteit van verschillende scenario’s  
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Scenario 3 Eerst WKK, dan aansluiting elektriciteitsnet presteert financieel gezien tussen scenario 

1&2 in. Hetzelfde geldt voor de CO2 intensiteit van deze oplossing. 

 

Scenario 4 Aansluiting op elektriciteitsnet + 25% salderen PV systeem HSV presteert het beste op het 

gebied van CO2 intensiteit met 6,05 kg CO2 / GJ, equivalent aan 12% van CO2 intensiteit van de 

verbranding van aardgas. 

 

Hoeveelheid warmte en CO2 reductie 

Via hetzelfde technisch-financieel model is ook de hoeveelheid opgewekte warmte en CO2 reductie 

berekend. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Figuur 16. Hieruit valt af te lezen dat de 

scenario’s die gebruik maken van een WKK een grotere hoeveelheid warmte kunnen opwekken 

tegenover een kleinere hoeveelheid CO2 reductie. De hoeveelheid totale CO2 reductie ten op zichte 

van deze warmte direct met aardgas op te wekken ligt tussen de 2.150 – 2.840 ton / jaar. De 

warmtelevering aan het warmtenet ligt tussen de 63.500 en 79.500 GJ/jaar. 

 

 
Figuur 16 Hoeveelheid opgewekte warmte en CO2 reductie van verschillende scenario’s  
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6. Kosten en baten HSV en WBE 

6.1. Kosten en baten HSV 

Hier volgt een overzicht van de kosten en baten voor HSV. 

 

6.1.1. Baten HSV 

De volgende baten zijn voor HSV geïdentificeerd: 

• Reductie operationele kosten koeltoren 

De koeltoren verbruik elektriciteit en (drink)water. Door grotendeels koeling via de DEI te 

laten plaatsvinden, is er naar verwachting geen verbruik van (drink) water meer.  

 

De koeltorens verbruiken op dit moment 11 kW aan vermogen en de ventilator 7,5 kW. Bij 

6000 vollasturen is dit gelijk aan 111,000 kWh / jaar. Met de in deze studie gebruikte 

elektriciteitsprijs, incl. belastingen, zijn de operationele kosten ca. € 8000 / jaar. 

 

• Betere koeling dan via vrije koeling 

In periodes met een buitentemperatuur boven de 15 graden kan de fabriekshal nog steeds 

gekoeld worden. Daarnaast hoeft er geen elektriciteit aan de drycoolers gespendeerd te 

worden en is er minder slijtage aan de drycoolers.  

 

• CO2 reductie per jaar 

In alle doorgerekende scenario’s leveren een gemiddelde CO2 reductie op van 2.150 – 2.840 

ton / jaar. Het is lastig te bepalen aan wie de CO2 reductie van deze opwekker toegekend 

mag worden. Wanneer de CO2 reductie aan HSV toegekend wordt, betekent dit in feite dat 

de warmte niet meer groen maar grijs is. Andersom betekent het opwekken van CO2 arme 

warmte dat deze CO2 reductie niet aan HSV toegekend kan worden. 

 

• Upgrade intern leidingwerk 

Upgrade van het interne CV net in HSV biedt mogelijkheid tot warmtevoorziening en koeling 

van de huidige en toekomstige situatie. 

 

• Verkoop elektriciteit zonnepanelen TMP aan WBE 

Verkoop van elektriciteit van PV systeem aan WBE kan in de toekomst interessanter zijn dan 

verkoop aan het elektriciteitsnetwerk. Zeker wanneer de huidige salderingsregeling 

afgebouwd wordt. 

 

• Promotie 

HSV heeft in het verleden al laten zien dat ze initiatief tonen in het realiseren van CO2 

reductie. Dit project kan hier een vervolg op zijn, waarbij de warmte uit groene biostoom 

tweemaal gebruikt wordt.  
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6.1.2. Kosten HSV 

De kosten van HSV bestaan uit: 

• Beschikkingstelling elektrische aansluiting 

Ondanks dat het gebruiken van de elektrische aansluiting door WBE geen beperkingen mag 

opleveren voor HSV, is dit wel degelijk iets waar in de uitvoering rekening mee gehouden 

moet worden. 

 

• Investering in een klimaatsysteem 

De kosten voor het klimaatsysteem in deze studie zijn op rekening van HSV. 

 

• Beschikkingstelling of verpachten van ruimte op terrein 

De DEI van WBE zal de nodige ruimte in beslag nemen. Deze ruimte dient vrijgemaakt te 

worden op het terrein van HSV. 

 

6.2. Baten en kosten WBE 

6.2.1. Baten WBE 

De volgende baten zijn voor WBE geïdentificeerd: 

• Rendabele basislast voor warmtenet 

Wanneer de DEI als basislast opereert is dit financieel haalbaar. Dit is ongeacht welke 

oplossing er voor de elektriciteitsvoorziening gekozen wordt. 

 

• Duurzame opwekker 

Voor WBE is het belangrijk dat nieuwe opwekker in het duurzaamheidsplaatje van het 

slimme groene warmtenet vallen. Zelfs met een gas WKK voor de elektriciteitsvoorziening is 

de CO2 uitstoot ten opzicht van aardgas met meer dan gehalveerd. Dit kan oplopen tot 

slechts 12% van de CO2 uitstoot per GJ van aardgas. 

 

• Mogelijk nieuwe klanten langs tracé verbinding met HSV 

De verbinding met HSV leidt tot een 900m lang warmtenet tracé. Langs deze route 

bevindingen zich meerdere potentieel nieuwe klanten. 

 

6.2.2. Kosten WBE 

De volgende kosten zijn voor WBE geïdentificeerd: 

• Investering en operationele kosten DEI 

Uiteraard zijn de investeringskosten en operationele kosten voor de DEI voor WBE. In deze 

studie is uitgegaan van alle kosten met uitzondering van het klimaatsysteem, een deel van de 

verzwaring van de elektrische aansluiting en gebruik van terrein HSV. 

 

• DEI niet als secundaire opwekker niet financieel rendabel 

WBE is verplicht ten alle tijden warmte te leveren aan particulier klanten. Hiervoor zijn  piek 

en back-up opwekkers nodig. De kosten hiervan vallen buiten de scope van dit onderzoek, 

maar zullen uiteindelijk door WBE bekostigd moeten worden. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1.1. Conclusies 

In dit verslag is een schetsontwerp voor het inkoppelen van restwarmte in het warmtenet van Ede 

gegeven. Het realiseren van een geschikte elektrische voorziening voor de DEI wordt als grootste 

probleem geïdentificeerd. Daarom zijn er verschillende scenario’s geïdentificeerd, elk met een 

andere oplossing voor dit probleem. Al deze scenario’s zijn  doorgerekend met een technisch-

financieel model en leiden tot een warmte opwekprijs die, zonder subsidie, niet marktcompetitief is.  

 

De warmte opwekprijs van alle scenario’s valt echter wel binnen het maximale inschrijfbedrag voor 

SDE++ subsidie. Daarmee is financiële haalbaarheid wel te verkrijgen bij het verkrijgen van een SDE++ 

subsidie. Hierbij is het van belang dat de DEI als basislast voor het warmtenet van Ede fungeert en 

voorrang krijgt op het leveren van warmte ten opzicht van andere bronnen.  

 

 

7.1.2. Aanbevelingen 

Het realiseren van een geschikte elektrische voorziening voor de DEI wordt als grootste probleem 

geïdentificeerd. Alle oplossing voor dit probleem creëren op hun beurt weer hun eigen problemen. 

Hieronder volgt een overzicht van de grootste aandachtspunten voor een vervolgstudie voor de 

geselecteerde scenario’s. 

 

Scenario 1: Aansluiting op elektriciteitsnet 

Vanwege beperkte data over het elektriciteitsverbruik van HSV was het niet mogelijk om de 

potentie van het gebruiken van de huidige elektrische aansluiting. Daarnaast leveren de 

toekomstplannen van HSV extra onzekerheid op over de beschikbaarheid van elektrisch 

vermogen in de toekomst. 

 

Scenario 2:  Warmtekrachtkoppeling op basis van aardgas 

Deze oplossing biedt de meeste garantie voor een stabiele elektriciteitsvoorziening. De 

grootste onzekerheid hier is of de uitstoot van deze WKK binnen de toegestane grenzen van 

de Natuurbeschermingswet vallen. 

 

Scenario 3: Eerst WKK, dan aansluiting elektriciteitsnet 

Dit scenario heeft als grootste onzekerheid of een verzwaring van de elektrische aansluiting 

over 7-8 jaar wel mogelijk is. Op meerdere plekken in Nederland zijn realisatietermijnen van 

het upgraden van het elektriciteitsnet van meer dan 5 jaar niet ongewoon. 

 

Scenario 4: Aansluiting op elektriciteitsnet + 25% salderen PV systeem HSV 

Dit scenario loopt tegen dezelfde beperking aan als scenario 1.   
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Bijlage 1. Overzicht van input voor technisch-financieel model 

De hoofdinput en bijbehorende bronnen zijn weergegeven in Tabel 4 en Tabel 5. 

Tabel 4 Overzicht van economische input 

 
 

Tabel 5 Overzicht van technische input 

 

  

Economische input

Economische hoofdinput

Indexatie 1%

Rente 5%

Disconteringsvoet 5%

SDE++

Basisbedrag (maximaal) 0.0391 €/kWh 10.86 €/GJ

Lange termijn bedrag warmte 0.0226 €/kWh 6.27 €/GJ

Technische input

Eigenschappen restwarmtebron Hoofdbron Ruimtekoeling

T warmtebron 55.0 °C 32.0 °C

∆T warmtebron -20.0 °C -12.0 °C

∆T verdamper -3.0 °C -3.0 °C

∆T warmtewisselaar -1.0 °C -1.0 °C

T output 90.0 °C 65.0 °C

Buffer formaat

Duratie 4 h

Volume 360.0 m³

Eigenschappen Warmtenet

Warmteverlies Drukval

Amersfoort 10.0% 3.0 bar

Ref. Temp Aanvoer Retour

-10.0 °C 90.0 °C 60.0 °C

18.0 °C 90.0 °C 60.0 °C

Specificaties warmtepomp en hydraulische pompen

Systeemefficientie warmtepomp 67%

Hydraulische pomp efficientie 62%

Soortelijke warmte water 4.18 kJ / kg K

Dichtheid water 980 kg/m³

Eigenschappen WKK

Rendement Elektrisch 40%

Aandeel Motorkoeling 21%

Aandeel uitlaatgassen 20%

Aandeel lage temperatuur 4%

Eigenschappen warmtepomp

COP shaft - koelwater koeling 4.74                       

COP shaft- ruimtekoeling 4.43                       
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Bijlage 2. Specificaties warmtepompen 

Bijlage 2.1. Warmtepomp voor ruimtekoeling 

De warmtepomp voor de restwarmtebenutting van het koelwater heeft de volgende technische 

specificaties. 
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Bijlage 2.2. Warmtepomp voor ruimtekoeling 

De warmtepomp voor ruimtekoeling heeft de volgende technische specificaties. 
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