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� 4000 woningen voorzien van 
aardwarmte

� Warmtecentrale (AWC): pompen en 
ketel

� Back-up en piekketel, koppeling 
stadsverwarming

� Afleverset in de woning (4000)

� Distributienet in de wijk (70°/35°)

� (Vooral) vloerverwarming

Kenmerken doublet

� 2000 meter diep,

� Ondergronds 1500 meter afstand

� 75 °C, 150 m3/hr, 6 MW

Wat doen we?

Besparing 5.000 ton co2/jr 
3,5 mln m3 aardgas
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Primaire 
verzorgingsgebieden
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Planning

� Eerste warmtelevering: augustus 2009

� Boren bronnen 2010

� Bouw AWC 2010/’11

� Aanleg leidingen 2009 – 2014

� Gevolgen recessie: nu ook bestaande 
bouw aansluiten?

� Laatste woning 2016??



Projectopzet

� Investeringen (circa, in mln)
� Geothermisch doublet 10

� Back-up en piekvoorziening 5

� Warmtenet (primair, secundair)  25

� Overig 5

Totaal 45



Projectopzet (II)

� Financiering (circa, in mln)
� Bijdrage AansluitKosten 16

� UKP/EIA 14

� Eigen vermogen 15

Totaal 45

� Jaarlijkse inkomsten
4000*850 = 3,4 mln

� Jaarlijkse uitgaven 2 – 2,4 mln



ADH is contractspartij
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De samenwerking

� Projectspecifiek, geen breed doel

� Iedere partij eigen (sub-)doelen

� VoF om praktisch/fiscale redenen

� Aanbesteding partners niet aan de orde

� ADH besteedt aan, maar niet Europees

� Willen = doen



De rolverdeling (bouw)…

� ADH is opdrachtgever
� Eneco: netaanleg (regie)
� WPMI: putconstructie
� Stebru Bouw: Civiele bouw Aardwarmtecentrale
� Cofely: Installaties Aardwarmtecentrale
� Diverse adviseurs (extern en Vennoten)

� Gebruikmaken van kennis van de vennoten, 
geen gedwongen winkelnering…

� Interne uren tegen kostprijs, inbreng (dus) in 
balans houden



De rolverdeling (procesmatig)…

� Gemeente: belemmeringen wegnemen 
(deels intern…)

� Corporaties: ‘garantielijst’, trots op de 
wijk, woonlasten bewaken

� E.ON, Eneco: praktische kennis, 
ervaring
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Gemeentelijke insteek bij 
warmte/duurzaamheid

� Den Haag: (toen) geen breed beleidskader, aandeelhouder in 
Eneco, gebruik maken van kennis en kunde van anderen, 
commitment = gezamenlijkheid. Overweegt LDEB, maar zonder 
grote participaties

� Amsterdam: 50/50 met Nuon in Westpoort Warmte, actief team 
voor verdere verduurzaming van de stad (zon, koude etc.)

� Rotterdam: Sterk sturen in de distributieconcessies. Deelname 
in warmtetransport. Prestatieafspraken met corporaties etc.

� Delft: minderheidsaandeelhouder in WBED.

� Nijmegen: concessie voor transport en distributie?



Over warmteprojecten

� Geregeerd door de (fluctuaties in de) gasprijs
� Consumenten
� Tuinders
Lange termijn keuze van een individu/bedrijf voor 

collectief doel

� ‘Aanleveren van woningen’ is cruciaal (de 
klant is koning…)
Duurzaamheid vraagt volharding

� ‘Collectief’ is energetisch vaak het beste, 
planologisch het zwaarste
Beheersbaarheid (toch) laten meewegen



Economisch perspectief

� Kostprijs 4 – 14 euro/GJ, voor gas: 5,5 – 6,5 euro/GJ 
bij 20 -22 ct/m3 

� Kostprijs 80% vast, bij CV 80% variabel

� Innovaties:
� Verbeteren boormethode (bv. composiet)

� Versimpelen boorstructuur

� Verkleinen footprint

� Verlagen warmteverliezen en kosten netaanleg

� En dan hebben we het nog niet gehad over de 
elektriciteitsvraag en –opwekking!

Perspectief volop…


