
Warmtepompen voor 

warmtenetten 

 

 



Laagwaardige 

warmte is er 

in overvloed 



Collectief met warmtenet 

of individuele warmtepomp? 

Grote warmtepompen hebben per kW veel 
lagere kapitaalslasten en onderhoudskosten dan 
kleine 
 
Met grote warmtepompen is hogere COP 
mogelijk 
 
Met groot vermogen kun je profiteren van lage 
stroomtarieven grootverbruik en op spotmarkt 
handelen bij overschotten aan windenergie 
 
Natuurlijke koudemiddelen alleen bij industriele 
warmtepompen; toekomstig verbod F-gassen 
 

 
 

Voor industrie, glastuinbouw e.d. is individuele 

warmtepomp op industriële schaal uiteraard wel mogelijk 



Waarom is hogere 

temperatuur gewenst? 

Vereiste leveringstemperatuur 70 oC voor 
afnemers met douchewater (legionella) 
 
Economisch transport van warmte vereist fors 
temperatuurverschil tussen aanvoer en retour 
(minder water: kleinere leidingen en minder 
energieverbruik van pompen) 
 
Warmteproductie met goedkope stroom vereist 
opslag van warmte; hogere temperatuur maakt 
economische opslag mogelijk.  
 



Verschillen bij warmtenetten 

Netten in nieuwbouwwijken 70-40 oC 
 
Traditionele netten 110-70 oC maar groot 
vermogen inpasbaar op retourleiding 



Praktijkvoorbeelden 

warmte- en koudenetten 

Milaan-Canavese  grondwater 15o 
  
Helsinki-Katri Vala  rioolwater  
 
Lund    geothermie 800 m 22o 
 
Stockholm   rookgassen AVI 
 
Vejen    2e condensor houtketel  
 



Canavese Milaan 

Warmtecentrale voor warmtenet: 

 

3 x WKK van elk 5 Megawatt met 

47 % elektrisch rendement 

 

Turbowarmtepomp 15 Megawatt : 

•  4 oC uit bij verdamper 

• 85 oC voor warmtenet 

 

•Warmtebron grondwater 

 

 

 



Katri Vala - Helsinki 

5 turbowarmtepompen van 16 MW op max 88 oC 

gecombineerd met koudelevering op 4 oC 



Lund 
water uit aquifer 800 m diep 

3 warmtepompen van 9 MW 

Maximum temperatuur 81o 

Levering koudenet op 4o 



Stockholm 
schoorsteen afvalcentrale 

7.200 KW COP 6,5 

Retour 

warmtenet 



Vejen 
2e condensor 4 MW houtketel 

20 oC Warmtenet 

4.000 

klanten 

 

 
COP 5,4 



Veel warmtebronnen beschikaar 

Schoorstenen industrie en biocentrales 
gunstige brontemperatuur en bron met 
meeste vermogen in winter 
 
Koelwater industrie 
 
Condensorwarmte koelmachines  
winter veel minder vermogen 
beschikaar dan in zomer  
 
Diepe geothermie: nakoeling 
herinjectiewater 
 
Middeldiepe geothermie 
 
Rioolwater: temperatuur in zomer 20 
en in winter ca. 8 graden 
 



Power-to-Heat 

Overschotten windenergie zorgen voor lage 
stroomprijzen ‘s nachts en soms al negatieve prijzen 
 
Snel reagerende WKK en elektrische ketels en 
warmtepompen zijn straks nodig voor netbalans 

Voor wie is Power-to-Heat? 

 

• groot aansluitvermogen op 

net moet beschikbaar zijn 

• handelen op spotmarkt 

• zeer snel inzetbaar en 

afschakelbaar vermogen  

 



Glastuinbouw 

Groot elektrisch vermogen bij 
WKK al beschikbaar evenals 
grote warmtebuffer 
 
Bronnen: geothermie, 
condensor, restwarmte uit 
omgeving, koudenet 
 

 

WKK+

WP 



Conclusies 

• Warmtepompen voor hogere 

temperaturen zijn beschikbaar en er is in 

buitenland voldoende ervaring met 

levering aan warmtenetten 

 

• warmtepomp is mooie oplossing om 

laagwaardige restwarmte bruikbaar te 

maken voor warmtenet 

 

• voor de toekomst is flexibele inzet van 

warmtecentrale nodig: 

• bij lage stroomprijs elektrische 

warmtepomp 

• bij hoge stroomprijs inzet WKK 

• warmtebuffer voor flexibele inzet 



www.warmtenetwerk.nl 

info@warmtenetwerk.nl 

 

www.warmtenetwerk.be 


