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1. MANAGEMENTSAMENVATTING 

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een studie naar de mogelijkheid om 

restwarmte van Jaap Eden IJsbanen te Amsterdam te leveren aan twee woonwijken op minder 

dan 1km afstand van Jaap Eden. 

 

Er zijn vijf verschillende concepten voor de technische installaties onderzocht. Hiervan hebben 

twee concepten een terugverdientijd van minder dan 15 jaar. Bij deze concepten wordt uitge-

gaan van levering van warmte op een temperatuur van 70°C-40°C aan de woningen. 

 

Er is voldoende warmte beschikbaar om 768 woningen te voorzien van warmte voor ruimtever-

warming en warm tapwater. 

 

Om de woningen gedurende het jaar van voldoende warmte te voorzien is een warmteopslag 

systeem nodig. Hiervoor is een Lage Temperatuur Warmte Opslag (LTWO) systeem het meest 

geschikt.  

 

Een LTWO systeem is technische realiseerbaar op de locatie. De juridische haalbaarheid moet 

nader worden onderzocht worden maar lijkt wel aanwezig. De technische en juridische haal-

baarheid van LTWO op de locatie wordt door IF Technology beaamd maar in dit rapport niet 

verder behandeld. 

 

Een alternatief opslagsysteem betreft een conventioneel WKO systeem. Dit systeem kan zon-

der meer gerealiseerd worden, maar heeft tot gevolg een minder gunstige energetisch prestatie 

van het restwarmtesysteem. 

 

De financiële haalbaarheid is bepaald in termen van de eenvoudige terugverdientijd (ETVT). In 

deze methodiek worden de investeringskosten van de leverancier gedeeld door financiële winst 

per jaar na aftrek van kosten. Er wordt dan tevens aangenomen dat het systeem meteen actief 

is op alle aansluitingen (dus geen gefaseerde realisatie of -ingebruikname). Er worden ook 

geen rentekosten, inflatie, subsidies of belastingen meegenomen. Met gebruik van de ETVT 

methode kunnen de concepten onderling worden vergeleken op hun relatieve financiële haal-

baarheid, zodat gekozen kan worden voor een enkel concept om verder uit te werken in een 

business case. Het blijkt dat de concepten 4 en 5 de beste financiële haalbaarheid hebben. (zie 

ook hieronder)  

 

Na het verschijnen van deze haalbaarheidsstudie zijn door te leden van het projectteam 

vragen gesteld aan Deerns en Eneco over de strekking van de haalbaarheidsstudie. De 
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vragen zijn inclusief antwoorden opgenomen in de bijlage. In een aantal gevallen zijn 

wijzigingen opgenomen in de haalbaarheidsstudie naar aanleiding van de vragen en 

opmerkingen. 

 

Eneco heeft na afloop van de haalbaarheidsstudie een business case analyse gedaan 

naar het meest aantrekkelijk concept vanuit het oogpunt van financiële en technische 

haalbaarheid, namelijk concept 4. Een conclusie is dat het Jaap Eden Restwarmte sys-

teem een hogere BAK vereist dan gewenst door de woningcorporaties en daarnaast ook 

niet in staat is om de gewenste COP besparing van 50% voor Jaap Eden te realiseren. De 

resultaten van deze business case staan in de bijlage 6. 
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2. INLEIDING 

De organisatie Jaap Eden IJsbanen heeft al een aantal jaren verduurzaming van het complex 

als doel. In eerste instantie was dit verduurzamingsproces natuurlijk gericht op de interne pro-

cessen en de eigen gebouwen en installaties. Echter, om het effect van de ambitie te vergroten, 

wordt nu ook gekeken naar de ontwikkelingen in de omgeving. Eén van de mogelijkheden voor 

verduurzaming is de levering van de restwarmte van de koeling van de ijsbanen aan de omlig-

gende bebouwing. Dit rapport heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie van deze restwarmte-

levering. 

 

De omgeving is voor dit onderzoek gespecificeerd als de te renoveren wijk Jeruzalem en de 

nieuw te ontwikkelen bebouwing in Middenmeer-Noord in Amsterdam. 

 

Als blijkt dat het rendabel is om restwarmte te voorzien aan de omgeving heeft Eneco de wens 

uitgesproken om verantwoordelijk te zijn voor het leveren van de energie, de financiering van 

het systeem en het exploiteren van de betreffende installaties. 

 

In de loop van deze studie is ingeschat welk effect op de EPC van de woningen te verwachten 

valt bij gebruik van het restwarmtenet (zie bijlage 2). Uitgaande van de (toekomstige) mogelijk-

heid van het doorberekenen van energiebesparingsmaatregelen op centraal niveau naar ener-

giebesparing op woningniveau wordt berekend dat een EPC verbetering tussen 0,14 en 0,22 

punten mogelijk is, afhankelijk van het gekozen concept. Indien gekozen wordt voor realisatie 

van het JE restwarmtesysteem moet mede onderzocht worden hoe de energiebesparing van 

het restwarmtesysteem kan bijdragen aan de EPC van de woningen. 
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3. UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden uitgangspunten weergegeven, waaronder: 
 

• De geografische ligging van de locatie 

• De kenmerken van de bouwprojecten Jeruzalem en Middenmeer Noord (Zeeburgia) 

• De koelinstallatie van Jaap Eden IJsbanen 
 

3.1. Geografische ligging 

 

Figuur 3-1 luchtfoto van de situatie 

 

3.2. Jeruzalem 

De woonwijk Jeruzalem betreft bestaande woningen die zullen worden gerenoveerd (blokken A 

t/m F). Voor de te renoveren blokken wordt uitgegaan van energielabel A. De renovatiewonin-

gen zijn niet bij de studie betrokken. Er zal ook nieuwbouw plaatsvinden (blokken G t/m N). 

Voor de nieuwbouwblokken M en I wordt uitgegaan van een EPC van 0,4. Voor de overige 

nieuwbouw wordt uitgegaan van een EPC van 0,3.  

 

De woningcorporaties Rochdale en De Key hebben de volgende financiële randvoorwaarden 

voor aansluiting op het restwarmtenet opgegeven. De bijdrage aansluitkosten (BAK) voor de 
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woningen met betrekking tot aansluiting op een warmtenet is maximaal € 4000,-- incl. BTW. De 

maximale energierekening op maandbasis is € 105,-- incl. BTW en vastrecht voor de nieuw-

bouw. De maximale energierekening voor de renovatiewoningen is € 115,-- incl. BTW. In deze 

haalbaarheidsstudie is voor de beeldvorming uitgegaan van een bedrag van €110 per woning. 

 

3.2.1. Plattegrond 

 

Figuur 3-2 Overzicht van gebouwen in wijk Jeruzalem 

 

3.2.2. Warmtevraag 

Woningen Jeruzalem 

  
Aansluit vermogen 

Warmtevraag 

  

soort aantal kW kW/woning GJ/jr/woning GJ/jr 

Sociale huur eengezinswoningen 18 128 7,111 20 360 

Koop eengezinswoningen 126 1067 8,468 20 2520 

Sociale huur meergezinswonin-
gen (*) 

166 730 
4,398 

15 2490 

Koop meergezinswoningen (*) 145 638 4,400 15 2175 
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Sociaal maatschappelijk onroe-
rend goed (zorg) 

- 126 
 

  544,32 

Bedrijfsonroerend goed - 57    246,24 

Totaal 455 2746    8335,6 

Tabel 3-1 Overzicht aan te sluiten gebouwen wijk Jeruzalem 

(*) ‘Meergezinswoningen’ zijn gebouwen met meerdere eengezinswoningen, bijvoorbeeld een 

appartementencomplex. Deze terminologie is overgenomen uit de aangereikte projectinforma-

tie. 

 

3.2.3. Fasering Jeruzalem 

De voorlopige fasering van dit project is als volgt (*): 

Blok 
Start uit-

voering 
Oplevering 

Blok M 1e kw 2014 1e kw 2016 

Blok I 1e kw 2014 4e kw 2015 

Blok G & H 2e kw 2016 4e kw 2017 

Blok N 4e kw 2016 2e kw 2018 

Blok J,K & L 4e kw 201? 2e kw 2021 

Tabel 3-2 Fasering werkzaamheden wijk Jeruzalem 

(*) De fasering is overgenomen uit de reactie op vragen gesteld door Deerns aan de project-

groep voor Jeruzalem. Blokken C & F zijn uit deze fasering verwijderd, omdat deze blokken in 

het overzicht van woningen en aansluitvermogens van VIAC als n.v.t. staan. 

 

3.3. Zeeburgia 

Het project Zeeburgia (Middenmeer Noord) is een potentieel nieuwbouwproject. Het gaat om 

een woonwijk met verschillend type woningen, van woontoren tot eengezinswoningen.  
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Figuur 3-3 3D presentatie van Zeeburgia 

Deze woningen krijgen zowel een warmte- als koudevoorziening. Over dit project zijn bij ons 

verder geen gegevens beschikbaar behalve de verwachtte warmtevraag. In het kader van de 

studie zullen de woningen van Zeeburgia worden behandeld als vergelijkbaar aan de woningen 

in Jeruzalem. 

 

3.3.1. Warmtevraag 

Woningen Zeeburgia 
Aansluit 

vermogen 

Aansluit 

vermogen 

Warmtevraag 

  

soort aantal kW/woning(*) kW GJ/jr/woning GJ/jr 

eengezins 80 8,468 677 20 1600 

meergezins 233 4,400 1025 15 3495 

totaal 313  1703   5095 

Tabel 3-3 Overzicht woningen gepland voor Zeeburgia (Middenmeer Noord) 

(*) het aansluitvermogen per woning voor Zeeburgia is niet bekend en niet opgegeven, en is 

daarom gelijkgesteld aan het gemiddelde aansluitvermogen per soort woning van Jeruzalem. 
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3.4. Jaap Eden IJsbanen 

De Jaap Eden IJsbanen betreffen een 400 meter buitenbaan, een overdekte ijshal en een 

aantal bijgebouwen. 

 

3.4.1. Koelinstallaties 

Bij de Jaap Eden IJsbanen staan twee installaties ten behoeve van het maken van de ijsbanen. 

Dit zijn koelinstallaties op basis van ammonia. De ammonia wordt door leidingen onder de 

ijsvloeren gepompt. In de leidingen verdampt de ammonia bij -10°C, waardoor warmte wordt 

onttrokken uit de vloer. Door de afkoeling van de vloer kan een ijsvloer op de vloer gemaakt 

worden.  

 

De ammoniadamp van het ijshalkoelsysteem wordt gecomprimeerd en bij een temperatuur van 

35°C gecondenseerd. De vrijkomende warmte wordt afgevoerd en via koeltorens afgegeven 

aan de buitenlucht. Een deel van de warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de ijshal 

om condensvorming tegen te gaan en een aantal overige (bij)gebouwen. 

 

De COP voor verwarmen is opgegeven als 4,2 bij een condensatietemperatuur van 35°C, en 

3,7 bij een condensatietemperatuur van 45°C. In deze studie is verder uitgegaan van een COP 

van 3, waarmee rekening gehouden wordt met een veiligheidsmarge en eventuele additionele 

verliezen of hulpenergie benodigd voor realisatie van de koppeling aan een restwarmtesysteem. 

 

De ammoniadamp van de buitenbaan wordt bij variabele temperatuur gecondenseerd, afhanke-

lijk van de buitentemperatuur. Wanneer aangesloten wordt op het restwarmtesysteem zal de 

condensatietemperatuur op een vaste waarde worden ingesteld. De COP zal in dat geval 

hetzelfde zijn als de COP voor de ijshal. 

 

Het huidige elektriciteitsgebruik van de koelinstallaties is opgegeven. De warmteproductie is 

niet gemeten, maar wordt afgeleid uit het elektriciteitsgebruik en de aanname voor de COP voor 

verwarmen. 

 

Installatie Elektriciteitgebruik koelmachines JE Restwarmteproductie 

 kWh/jaar GJ/jaar 

IJshal 554.273 5.986 

Buitenbaan 958.517 10.352 

Totaal                 1.512.790                      16.338 

Tabel 3-4 Overzicht koelinstallaties Jaap Eden en geproduceerde warmte 
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3.5. Kenmerken voorgestelde installaties 

De installaties die onderdeel vormen van de verschillende concepten hebben de volgende 

kenmerken in de berekeningen: 

 

Component Kenmerk Waarde Eenheid 

Centrale warmtepompen met WKO en warm-
tenet op 35°C-25°C  COP verwarmen 8 

Centrale warmtepompen met LTWO en warm-
tenet op 35°C-25°C  COP verwarmen 8 

Centrale warmtepompen in WKO concepten 
met warmtenet op 70°C-40°C  COP verwarmen 4 

Centrale warmtepompen in LTWO concepten 
met warmtenet op 70°C-40°C  COP verwarmen 5 

Individuele warmtepompen voor ruimtever-
warming in woningen (op basis van Lage 
Temperatuur Verwarming LTV) COP verwarmen 5 

Individuele warmtepompboilers voor warm 
tapwaterverwarming woningen COP verwarmen 2,5 

Centrale aardgasketels rendement 90% 

Isolatiegraad leidingnet 
Dikte isolatie met 

lambda 0,03 W/mK 5 cm 

Tabel 3-5 Kenmerken van bij het restwarmtesysteem betrokken installaties 
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4. BESCHRIJVING WARMTENETCONCEPTEN 

Er zijn in de loop van de studie vijf concepten geformuleerd: 

 

1. Lage temperatuur warmteopslag (LTWO*) en individuele warmtepompen 

2. Warmte- en koudeopslag (WKO) en individuele warmtepompen 

3. Centrale ketels en individuele warmtepompen 

4. Hoge temperatuur distributie met WKO en centrale warmtepompen 

5. Hoge temperatuur distributie met LTWO en centrale warmtepompen 

 

* in eerdere notities werd voor dit systeem de term Hoge Temperatuur Opslag gebruikt. Met 

LTWO wordt hetzelfde bedoeld. 

 

De concepten worden in de volgende paragrafen aan de hand van principeschema’s bespro-

ken. 

 

Bij alle concepten bestaat een (groot) deel van het centraal opgesteld warmteopwekkingsver-

mogen uit aardgaspiekketels. Deze ketels zorgen voor de warmteopwekking op momenten van 

piek warmtevraag. Dit is een kostenoverweging. Andere opties zijn bijv. (bio)WKK’s en houtpal-

letketels De piekketels worden gedimensioneerd om niet meer dan 10% van de warmtevraag te 

leveren, waardoor hun invloed op de duurzaamheid van de concepten klein is, terwijl de kos-

tenbeperking aanzienlijk is. 

 

In de centrale installaties en de woningen wordt warmte overgedragen van een waterstroom op 

een andere waterstroom, bijvoorbeeld van de warmtedistributieleiding naar de CV leidingen in 

de woning. Dat gebeurt via een warmtewisselaar. In verband met deze overdracht treedt een 

temperatuurdaling op. In alle berekeningen is gerekend met een vaste temperatuurdaling van 

1K. Dit impliceert het gebruik van goede warmtewisselaars met een groot warmtewisselend 

oppervlak. Het beperken van de temperatuurval over de warmtewisselaars is vooral bij toepas-

sing van de warmte opslag van belang om zo min mogelijk temperatuurverlies te hebben. 

 

Het leidingnet wordt in alle concepten geïsoleerd uitgevoerd en is in verband met flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid geschikt voor warmtelevering op een temperatuur van 70°C. 

 

De concepten zijn in dit rapport uitgewerkt op basis van een centraal pomp- en ketelhuis princi-

pe. Het is echter mogelijk en wellicht wenselijk (in verband met fasering of transportverliezen 

bijvoorbeeld) om delen van de installatie decentraal uit te voeren ter plaatsen van de woonwij-

ken of –blokken. In dit rapport wordt niet nader ingegaan op dit aspect. 
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4.1. Lage temperatuur warmteopslag (LTWO) en individuele warmtepompen 

 

In dit concept wordt de warmte van Jaap Eden geleverd op een temperatuur van 45 °C. De 

warmte wordt via warmtewisselaars overgebracht op het warmtenet en naar de woningen 

gedistribueerd met temperatuurtraject 35°C-25°C (alternatief 45°C-25°C). In de woningen wordt 

de warmte direct gebruikt voor verwarming. Hiervoor is nodig vloerverwarming eventueel aan-

gevuld met geschikte additionele convectoren. 

 

Wanneer er een overschot aan warmte van Jaap Eden is, wordt de warmte centraal onder-

gronds opgeslagen in een LTWO systeem bij een temperatuur van 43°C. Deze warmte kan in 

geval van een tekort aan warmteaanbod van Jaap Eden worden teruggehaald op een tempera-

tuur van minimaal 33°C. Door middel van een kleine warmtepomp wordt deze warmte – indien 

nodig – opgewaardeerd om de temperatuurval over de TSA van het warmtenet te overwinnen, 

en vervolgens overgebracht op het warmtenet. Er zijn piekketels opgenomen waarmee de piek 

warmtevraag gedekt wordt. 

 

Voor warm tapwater worden de woningen voorzien van individuele warm tapwater warmte-

pompboilers. 
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4.2. Warmte- en koudeopslag (WKO) en individuele warmtepompen 

 

In dit concept wordt de warmte van Jaap Eden geleverd op een temperatuur van 35 °C. De 

warmte wordt via warmtewisselaars overgebracht op het warmtenet en naar de woningen 

gedistribueerd met temperatuurtraject 22°C-12°C. In de woningen wordt de warmte door middel 

van een combiwarmtepomp voor ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding opgewaardeerd 

tot de gewenste temperaturen. Voor de afgifte van warmte is nodig vloerverwarming eventueel 

aangevuld met geschikte additionele convectoren. Met de combiwarmtepomp wordt ook warm 

tapwater bereid. 

 

Wanneer er een overschot aan warmte van Jaap Eden is, wordt de warmte centraal onder-

gronds opgeslagen in een WKO systeem bij een temperatuur van maximaal 25°C. Deze warmte 

kan in geval van een tekort aan warmteaanbod van Jaap Eden worden teruggehaald op een 

temperatuur van 24°C en overgebracht op het warmtenet. 
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4.3. Centrale ketels en individuele warmtepompen 

 

In dit concept wordt geen warmteopslag toegepast. De warmte van Jaap Eden wordt geleverd 

op een temperatuur van rond de 40 °C. De warmte wordt via warmtewisselaars overgebracht op 

het warmtenet en naar de woningen gedistribueerd met temperatuurtraject 35°C-25°C (alterna-

tief 45°C-25°C). In de woningen wordt de warmte direct gebruikt voor verwarming. Hiervoor is 

nodig vloerverwarming eventueel aangevuld met geschikte additionele convectoren. 

 

Er wordt geen warmte van Jaap Eden opgeslagen. Wanneer er een warmtetekort is, dan wor-

den ketels bijgeschakeld in de centrale. De ketels kunnen standaard aardgasketels zijn, WKK’s 

of biogasketels, etc. In deze studie wordt uitgegaan van HR aardgasketels.  

 

In tegenstelling tot de overige concepten leveren de ketels in dit concept een aanzienlijk deel 

van de warmte voor de woningen, namelijk ongeveer de helft. In de overige concepten leveren 

de ketels hooguit 10% van de warmte voor de woningen. 

 

Voor warm tapwater worden de woningen voorzien van individuele warm tapwater warmte-

pompboilers. 

 



160-11-03872-03 16 

 

 

Doc: H:\PRJ\160\11\03872\03\RAPPORT\160-11-03872-03 Rapport gebruik restwarmte van Jaap Eden 20111215.v.1.2.docx Rijswijk, 29 maart 2012 

4.4. Hoge temperatuur distributie met WKO en centrale warmtepompen 

 

In dit concept wordt uitgegaan van een hoge temperatuur warmtenet. Het temperatuurtraject is 

70°C-40°C. Warmte voor het warmtenet wordt geleverd door hoge temperatuur warmtepompen. 

De warmtepompen worden gevoed met warmte vanuit Jaap Eden, geleverd op een temperatuur 

van 35°C. Een overschot aan warmte van Jaap Eden wordt gebruikt om een WKO systeem te 

laden met warmte. Wanneer Jaap Eden onvoldoende warmte kan leveren wordt de warmte 

weer onttrokken uit het WKO systeem.  

 

In de woningen zijn geen warmtepompen nodig in dit concept. Het warmtenet is geschikt voor 

zowel het leveren van comfortwarmte als voor de bereiding van warmtapwater. 
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4.5. Hoge temperatuur distributie met LTWO en centrale warmtepompen 

 

Dit concept is hetzelfde als concept 4, maar nu wordt de warmte opgeslagen in een LTWO. 

Jaap Eden levert nu warmte op een temperatuur van 45°C. Hierdoor wordt de energetische 

prestatie van de centrale warmtepomp verbeterd. 

 

In de woningen zijn geen warmtepompen nodig in dit concept. Het warmtenet is geschikt voor 

zowel het leveren van comfortwarmte als voor de bereiding van warmtapwater. 
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5. BEREKENINGEN 

Voor elk van de concepten is een uurlijkse berekening uitgevoerd. De installaties zijn in elk 

concept zo gedimensioneerd dat op elk moment aan de warmtevraag van de woningen kon 

worden voldaan. 

 

Hiermee zijn de volgende grootheden bepaald: 

 

- Geleverde warmte aan de woningen 

- Warmteverliezen leidingnet 

- Geleverde warmte door Jaap Eden 

- Geleverde warmte door centrale warmtepompen (indien aanwezig) 

- Geleverde warmte vanuit opslagsystemen (indien aanwezig) 

- Geleverde warmte door piekketels. 

- Benodigde capaciteit van de installaties 

- Energiegebruik van de installaties 

- CO2 reductie op woningniveau 

 

Elektriciteitskosten zijn aangenomen op 0,10 €/kWh. Hierbij wordt verondersteld dat de installa-

ties in de buurt van Jaap Eden worden opgesteld en de elektriciteit gezamenlijk met Jaap Eden 

kan worden ingekocht. 

 

Aardgaskosten zijn aangenomen op 0,35 €/Nm³. Hierbij wordt verondersteld dat de installaties 

in de buurt van Jaap Eden worden opgesteld en het aardgas gezamenlijk met Jaap Eden kan 

worden ingekocht.  

 

Deze energieprijzen zijn ex BTW en heffingen. 

 

De CO2 uitstoot van elektriciteitsgebruik zijn aangenomen op 0,55 kgCO2/kWh(e) 

De CO2 uitstoot van aardgasgebruik zijn aangenomen op 1,78 kgCO2/Nm³ 
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5.1. Energieberekening 

Resultaten van de energieberekening zijn opgenomen in de volgende tabel. Additionele bere-

keningsresultaten zijn opgenomen in de bijlage.  
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Woningen       Energiegebruik  

leverancier 
Elektriciteit 

  

Warmtegebruik  elektriciteit CO2 

reductie 

(*) 

Leiding   
totaal 

 

  
uit warmtenet gebruik (iWP) woningen verlies elektriciteit    

Concept GJ/jaar kWh/jaar   GJ/jaar kWh/jaar   kWh/jaar 

LTWO en individuele 
warmtepompboilers 

11.621 589.056 43% 1.911 231.931 kWh/jaar 820.987 

WKO en individuele warm-
tepompen 

9.929 1.059.072 23% 906 133.472 820.987 1.192.544 

Centrale ketels en individue-
le warmtepompen 

11.621 589.056 7% 1.911 59.935 1.192.544 648.991 

Hoge temperatuur distributie 
met WKO en centrale 
warmtepompen 

13.730 0 15% 4.426 1.157.890 648.991 1.157.890 

Hoge temperatuur distributie 
met LTWO en centrale 
warmtepompen 

13.730 0 30% 4.426 926.312 1.157.890 926.312 

Tabel 5-1 Overzicht energiegebruik per concept 

(*) De CO2 reductie is berekend op basis van het verschil in elektriciteit en aardgasgebruik 

(totaal van leverancier + woningen) voor verwarming en tapwater per woning vergeleken bij de 

referentiesituatie (HR aardgascombiketel per woning). 

 

De betekenis van de kolommen wordt nader becommentarieerd in de volgende paragrafen. 

 

5.1.1. Warmtegebruik uit warmtenet 

Het aantal GJ dat per jaar aan de woningen wordt geleverd is per variant verschillend en is 

afhankelijk van de temperatuur waarop de warmte geleverd wordt. Wanneer de warmte in de 

woningen met warmtepompen moet worden opgevoerd wordt een deel van de warmtebehoefte 

van de woningen geleverd door (de compressor van) de warmtepomp. Dat deel wordt dus niet 

afgenomen uit het warmtenet. In alle concepten wordt de ruimteverwarming direct door het 

warmtenet verzorgd Bij concept 2 wordt als enige zowel de ruimteverwarming als de tapwater-

verwarming via individuele warmtepompen voorzien. Daarom is de warmte afgenomen van het 

warmtenet in dit concept het laagst. Bij concepten 4 en 5 zijn er geen individuele warmtepom-

pen in de woningen en wordt alle benodigde warmte betrokken uit het warmtenet. 

 

Uitgangspunt is dat warmteverlies in het leidingnet niet in rekening wordt gebracht als geleverde 

warmte aan de woningen 

 

5.1.2. Elektriciteitsgebruik (iWP) 

In deze kolom staat het elektriciteitsgebruik van de individuele warmtepom-

pen/warmtepompboilers (iWP’s) in de woningen. Dit elektriciteitsgebruik wordt meegenomen bij 
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de bepaling van de energiekosten van de woningen en de bepaling van de gerealiseerde CO2 

reductie. Er wordt uitgegaan van een elektriciteitsprijs van 0,23 €/kWh voor de huishoudens. 

 

5.1.3. CO2 reductie woningen 

De CO2 reductie betreft de CO2 reductie voor warmtegebruik van de woningen. Daarin is mee-

genomen de CO2 uitstoot ten gevolge van het energiegebruik van de centrale voorzieningen en 

(indien van toepassing) de individuele warmtepompen. De warmte van Jaap Eden wordt hierin 

beschouwd als zuivere restwarmte zonder resulterende CO2 uitstoot. Voor de woningen wordt 

als referentie aangehouden een HR-107 aardgas combiketel. 

 

N.B. Door de inkoop van groene stroom en/of gas kan bij elk concept inclusief de referentie een 

CO2 reductie van 100% gerealiseerd worden, maar daarmee wordt niet duidelijk welk concept 

de hoogste besparing realiseert. Daarom is er voor gekozen om elk concept qua CO2 reductie 

te vergelijken met de referentie en met gebruik van traditionele vormen van stroom en gas. 

 

5.1.4. Leidingverlies 

Het leidingwarmteverlies is afhankelijk van de gemiddelde watertemperatuur in het leidingnet en 

wordt beschouwd als extra warmtevraag ter plaatse van de centrale warmteopwekkinginstalla-

tie. Het verlies wordt dus verdisconteerd in het energiegebruik van de centrale voorzieningen en 

de benodigde vermogens van de apparatuur daar. 

 

Het leidingverlies is berekend uitgaande van een gemiddelde leidingbinnendiameter van 

150mm, 5 cm isolatie van het hoofdleidingnet, ondergrondse ligging op 80 cm diepte, een 

gemiddelde omgevingstemperatuur in de grond van 11°C en 12.000 m totale leidinglengte 

(toevoer en retour). Het leidingverlies wordt in de berekening meegenomen als een continu 

vermogen gedurende het jaar, afhankelijk van de gemiddelde watertemperatuur in de leidingen 

(gemiddelde van toevoer en retourtemperatuur) per concept. 

 

5.1.5. Energiegebruik leverancier – elektriciteit en aardgas 

Met ‘leverancier’ wordt bedoeld de centrale warmteopwekkinginstallatie. De installatie gebruikt 

elektriciteit voor pompen, warmtepompen, en aardgasketels, afhankelijk van het gekozen con-

cept. Indien andere bronnen gebruikt worden zoals biomassa of biogas kunnen deze getallen 

omgerekend worden. 

 

5.2. Financiële berekening 

Per concept zijn de investeringskosten en onderhoudskosten bepaald op basis van globale 

kentallen van Eneco voor warmtenetsystemen. Daarmee wordt een prijs bepaald voor het hele 
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systeem vanaf Jaap Eden koelmachines tot de aansluitingen op de warmtedistributiesystemen 

in de woningen. De kentallen zijn globaal van aard waardoor voor elke concept dezelfde inves-

terings- en onderhoudskosten worden berekend. 

 

5.2.1. Kosten voor de leverancier 

Onder ‘leverancier’ wordt hier verstaan de exploitant van het leidingnet en de centrale installa-

ties. De leverancier betaald aan Jaap Eden een vergoeding voor de afgenomen restwarmte. De 

vergoeding is in deze studie vastgesteld op 2 €/GJ.  

 

De investeringskosten van technische aanpassingen aan de installatie van Jaap Eden vormen 

onderdeel van de investering van de leverancier. Ook de onderhoudskosten aan de aanpassin-

gen van de installaties van Jaap Eden komen op conto van de leverancier 

 

De kosten van de individuele warmtepompen en -boilers en afleversets in de woningen, en het 

beheer en onderhoud hieraan, vormen in deze studie ook onderdeel van de kosten van de 

leverancier. Hiervoor betalen de woningen een BAK aan de leverancier. De BAK is gelijk voor 

elk concept. De resultaten van de berekening staan in de volgende tabel. 

 

Kosten voor 

leverancier 

      

energie JE onderhoud totaal 

  vergoeding    

Concept €/jaar €/jaar €/jaar €/jaar 

LTWO en individuele warmtepom-
pen € 30.909  € 24.138  € 107.520 € 162.568  

WKO en individuele warmtepom-
pen € 14.478  € 20.525  € 107.520 € 142.523  

Centrale ketels en individuele 
warmtepompen € 92.729  € 12.514  € 107.520 € 212.763  

Hoge temperatuur distributie met 
WKO en centrale warmtepompen € 133.999  € 25.010  € 107.520 € 266.529  

Hoge temperatuur distributie met 
LTWO en centrale warmtepompen € 110.841  € 26.678  € 107.520 € 245.039  

Tabel 5-2 Exploitatiekostenoverzicht leverancier per concept 
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5.2.2. Baten voor de leverancier 

De leverancier ontvangt als baten vastrecht en betalingen voor de geleverde warmte van de 

woningen. De hoogte van de betalingen is voor deze studie vastgesteld op € 110,-- per woning 

per maand, conform de voorwaarden van de betrokken woningcorporaties 

Baten     

variabel vastrecht totaal 

Concept €/jaar €/jaar €/jaar 

LTWO en individuele warmtepom-
pen € 161.978  € 116.736  € 278.714  

WKO en individuele warmtepom-
pen € 33.805  € 116.736  € 150.541  

Centrale ketels en individuele 
warmtepompen € 161.978  € 116.736  € 278.714  

Hoge temperatuur distributie met 
WKO en centrale warmtepompen € 363.112  € 116.736  € 479.848  

Hoge temperatuur distributie met 
LTWO en centrale warmtepompen € 363.112  € 116.736  € 479.848  

Tabel 5-3 Batenoverzicht leverancier per concept 

5.2.3. Terugverdientijd 

De eenvoudige terugverdientijd is de investeringskosten gedeeld door de winst per jaar. Hierbij 

wordt voor de eerste beeldvorming uitgegaan van geen rentekosten, fasering of prijsinflatie. De 

winst wordt berekend door uit de tabellen de kosten van de baten af te trekken. De BAK is  

€ 4000,-- vermenigvuldigd met het aantal woningen. 

 

Winst Investering BAK TVT 

        

Concept €/jaar € € jaren 

LTWO en individuele warmtepom-
pen € 116.146 € 6.000.000 € 3.072.000 25 

WKO en individuele warmtepom-
pen € 8.019 € 7.500.000 € 3.072.000 552 

Centrale ketels en individuele 
warmtepompen € 65.951 € 4.500.000 € 3.072.000 22 

Hoge temperatuur distributie met 
WKO en centrale warmtepompen € 213.319 € 6.000.000 € 3.072.000 14 

Hoge temperatuur distributie met 
LTWO en centrale warmtepompen € 234.810 € 6.000.000 € 3.072.000 12 

Tabel 5-4 Overzicht eenvoudige terugverdientijden per concept 
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5.3. Discussie 

De eenvoudige terugverdientijd van concepten 4 en 5 zijn significant beter dan die van de 

overige concepten, vooral door de hogere winst ten gevolge van de afzet van meer warmte van 

hogere kwaliteit (hogere temperatuur) 

 

Concept 2 is financieel het minst goed. Dat komt vooral omdat de individuele warmtepompen 

veel elektriciteit gebruiken dat een belangrijk onderdeel vormt van de energiekosten van de 

woningen. Dit heeft als gevolg, dat de leverancier voor de geleverde warmte slechts een veel 

lager warmtetarief kan vragen zodat aan de eis van (gemiddeld) maximaal € 110,- per maand 

wordt voldaan. Hierdoor is de winst voor de leverancier veel lager. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De Jaap Eden ijsbanen hebben voldoende restwarmte beschikbaar om de woningen van warm-

te te voorzien. De hoeveelheid leverbare warmte is afhankelijk van de temperatuur waarop de 

warmte geleverd wordt. Deze temperatuur bepaald ook het tarief van de warmte. Hoe hoger de 

temperatuur van levering, hoe hoger het tarief dat gevraagd kan worden. Het warmteverlies 

neemt echter toe met hogere temperaturen, en loopt op tot ongeveer 30% van de geleverde 

warmte in geval van toepassing van warmtelevering op 70°C. Deze warmte moet extra aan het 

warmtenet worden toegevoerd vanuit de centrale ter compensatie. Er is voldoende restwarmte 

beschikbaar om het verlies mee te dekken, maar het verlies leidt wel tot (iets) meer elektrici-

teitsverbruik door (bron)pompen en warmtepompen. Met de concepten 4 en 5 zijn CO2 reduc-

ties van respectievelijk 15% en 30% te behalen. 

 

Ten aanzien van de financiële haalbaarheid blijken concepten 4 en 5 het een terugverdientijd te 

hebben lager dan 15 jaar. 

 

Vanuit het oogpunt van CO2 reductie is het concept 1 met LTWO en warmtelevering op 35 °C 

het beste, met een reductie van 43% ten opzichte van een referentiesituatie met ketels. 

 

Concluderend, uit dit onderzoek komt naar voren dat 

• er voldoende restwarmte is om de projecten Jeruzalem en Zeeburgia van comfortwarm-

te en warmtapwater te voorzien; 

• restwarmtelevering vanaf de Jaap Eden IJsbanen naar de wijken Jeruzalem en Zee-

burgia technisch haalbaar is; 

• Er systeemconcepten zijn met een eenvoudige terugverdientijd van minder dan 15 jaar. 

 

Deerns adviseert daarom als volgende stap een business case rond de restwarmtelevering 

vanuit Jaap Eden IJsbanen op te zetten. Dan kunnen de kostenkentallen meer in detail gespeci-

ficeerd worden op basis van een Voorlopig Ontwerp. 
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BIJLAGE 1 – BEREKENINGSRESULTATEN ENERGIE EN CO2 REDUCTIE 

De concepten zijn doorgerekend met gebruik van uurlijkse berekeningen. Voor het eerste 

concept wordt als voorbeeld een grafische weergave van de resultaten gegeven. De resultaten 

worden verder in tabelvorm weergegeven. 

  

In de grafiek is de warmteproductie bij Jaap Eden te zien (rode lijn), de warmtevraag van de 

woningen (blauwe lijn), het verschil tussen aanbod en vraag (groene lijn) en de toestand van de 

buffer, in dit geval een LTWO systeem. (dikke paarse lijn). De grafiek laat een periode van een 

referentieklimaatjaar zien op de horizontale as van 1 januari tot 31 december. 

 

Uit de grafiek blijkt dat er voldoende warmte is bij Jaap Eden om aan de warmtevraag te vol-

doen, omdat de paarse lijn aan het eind van het jaar hoger uitkomt dan de beginpositie. Dit 

betekent dat er een overschot aan warmte beschikbaar is. In werkelijkheid zal dit overschot 

worden afgegeven via de koeltorens van Jaap Eden, omdat er anders steeds meer warmte in 

de bodem zou komen.  

 

Voor elk van de concepten worden in de volgende paragrafen de resultaten weergegeven in 

tabelvorm. 
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LTWO en individuele warmtepompen 

 

LTWO en individuele 

WP's energiegebruik 

en -kosten 

Geleverde  

warmte aan 

woningen 

COP van de 

opwekking 

Energiegebruik voor 

opwekking 
Energiekosten 

 

11.621 

 

elektra aardgas elektra aardgas JE  

         €/kWh €/Nm³ €/GJ 

         0,1 0,35 2 

Oorsprong warmte GJ/jaar - kWh/jaar Nm³/jaar €/jaar €/jaar €/jaar 

Direct af JE 5.559  30      51.472    € 5.147  € 0  € 10.747  

Direct af LTWO bron 3.866  18      59.660    € 5.966  € 0  € 7.302  

Warmteverlies (WP) 1.822  8      63.264    € 6.326  € 0  € 3.189  

Warmteverlies (Ketel) 89  0,9          3.124  € 0  € 1.094  € 0  

Af WP 1.657  8      57.535    € 5.753  € 0  € 2.900  

Af piekketel 539  0,9        18.922  € 0  € 6.623  € 0  

Totalen 13.532      231.931      22.047    

 

€ 55.048  

 

CO2 productie     
kgCO2/jaar 

aardgas 

kgCO2/jaar 

elektriciteit 

CO2 productie        127.562       39.243  

Totaal          166.805  

          

CO2 productie per geleverde GJ vanuit warmtenet       14,4 

CO2 productie ten gevolge van warmtegebruik per huishouden       639 

CO2 reductie vergeleken bij referentie       43% 
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WKO en individuele warmtepompen 

WKO en individuele 

WP's energiegebruik 

en -kosten 

Geleverde  

warmte aan 

woningen 

COP van de 

opwekking 

Energiegebruik voor 

opwekking 
Energiekosten 

 
9.929 

 
elektra aardgas elektra aardgas JE  

          €/kWh €/Nm³ €/GJ 

          0,1 0,35 2 

Oorsprong warmte  GJ/jaar   -   kWh/jaar   Nm³/jaar  €/jaar €/jaar €/jaar 

Direct af JE         5.235               30    48.472    € 4.847  € 0  € 10.121  

Direct af WKO bron         4.610  18     71.142    € 7.114  € 0  € 8.708  

Warmteverlies (WP)            898               18    13.858    € 1.386  € 0  € 1.696  

Warmteverlies (Ketel)               8              0,9            281  € 0  € 98  € 0  

Af piekketel              84              0,9        2.949  € 0  € 1.032  € 0  

Totaal      10.835      133.472        3.230    

 

€ 35.003  

 

CO2 productie     
kgCO2/jaar 

aardgas 

kgCO2/jaar 

elektriciteit 

CO2 productie          73.410         5.749  

Totaal            79.159  

          

CO2 productie per geleverde GJ       8,0 

CO2 productie ten gevolge van warmtegebruik per huishouden       862 

CO2 reductie vergeleken bij referentie       23% 
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Centrale ketels en individuele warmtepompen 

Centrale ketels en 

individuele warmte-

pompen 

Geleverde  

warmte 

COP van de 

opwekking 

Energiegebruik voor 

opwekking 
Energiekosten 

 
11.621 

 
elektra aardgas elektra aardgas warmte 

          €/kWh €/Nm³ €/GJ 

          0,1 0,35 2 

Oorsprong warmte GJ/jaar - kWh/jaar Nm³/jaar €/jaar €/jaar €/jaar 

Direct af JE        5.559              30     51.472    € 5.147  € 0  € 10.747  

Direct af WKO bron              -               18               -     € 0  € 0  € 0  

Warmteverlies (JE)           914              30       8.463    € 846  € 0  € 1.767  

Warmteverlies (Ketel)           997             0,9        35.001  € 0  € 12.250  € 0  

Af WP              -                  8               -     € 0  € 0  € 0  

Af piekketel        6.062             0,9      212.814  € 0  € 74.485  € 0  

Totaal      13.532    59.935  247.815    

 

€105.243  

 

CO2 productie 
  

kgCO2/jaar 

aardgas 

kgCO2/jaar 

elektriciteit 

CO2 productie     32.964 441.110 

Totaal       474.074 

          

CO2 productie per geleverde GJ       40,8 

CO2 productie ten gevolge van warmtegebruik per huishouden       1.039 

CO2 reductie vergeleken bij referentie       7% 
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Hoge temperatuur distributie met WKO en centrale warmtepompen 

Hoge temperatuur 

distributie met WKO 

en centrale warmte-

pompen 

Geleverde  

warmte 

COP van de 

opwekking 

Energiegebruik voor 

opwekking 
Energiekosten 

  13.730   elektra aardgas elektra aardgas warmte 

          €/kWh €/Nm³ €/GJ 

          0,1 0,35 2 

Oorsprong warmte GJ/jaar 

 

kWh/jaar Nm³/jaar €/jaar €/jaar €/jaar 

Direct af JE              -                30                -     € 0  € 0  € 0  

Direct af WKO bron              -                18                -     € 0  € 0  € 0  

Warmteverlies (WP)       4.065                 4  282.292    €28.229  € 0  € 6.098  

Warmteverlies (Ketel)         361              0,9     12.673  € 0  € 4.436  € 0  

Af WP     12.609               4  875.599    € 87.560  € 0  € 18.913  

Af piekketel       1.121             0,9       39.354  € 0  € 13.774  € 0  

Totaal    18.156    1.157.890   52.027    €133.999  €159.009 

 

CO2 productie     
kgCO2/jaar 

aardgas 

kgCO2/jaar 

elektriciteit 

CO2 productie        636.840       92.609  

Totaal          729.448  

          

CO2 productie per geleverde GJ       53,1 

CO2 productie ten gevolge van warmtegebruik per huishouden       950 

CO2 reductie vergeleken bij referentie       15% 
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Hoge temperatuur distributie met LTWO en centrale warmtepompen 

Energiekosten 

warmtelevering 

Geleverde  

warmte 

COP van de 

opwekking 

Energiegebruik voor 

opwekking 
Energiekosten 

 
13730 

 
elektra aardgas elektra aardgas JE 

          €/kWh €/Nm³ €/GJ 

          0,1 0,35 2 

Oorsprong warmte GJ/jaar 

 

kWh/jaar Nm³/jaar €/jaar €/jaar €/jaar 

Direct af JE           -               30           -     € 0  € 0  € 0  

Direct af LTWO bron             -               18               -     € 0  € 0  € 0  

Warmteverlies (WP)       4.065               5    225.833    € 22.583  € 0  € 6.504  

Warmteverlies (Ketel)         361             0,9     12.673  € 0  € 4.436  € 0  

Af WP     12.609                5    700.479    € 70.048  € 0  € 20.174  

Af piekketel      1.121             0,9        39.354  € 0  € 13.774  € 0  

Totaal     18.156    926.312  52.027    €110.841  €137.519  

 

CO2 productie     
kgCO2/jaar 

aardgas 

kgCO2/jaar 

elektriciteit 

CO2 productie        509.472       92.609  

Totaal          602.080  

          

CO2 productie per geleverde GJ       43,9 

CO2 productie ten gevolge van warmtegebruik per huishouden       784 

CO2 reductie vergeleken bij referentie       30% 
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BIJLAGE 2 – EFFECT OP EPC WONINGEN VAN JE RESTWARMTEBENUTTING 

BIJLAGE 3 – REACTIE OP VRAGEN VAN ROCHDALE/VIAC 

BIJLAGE 4 – REACTIE OP VRAGEN VAN LAMBREGTS, TEUNISSEN EN V.D. 

WAAL 

BIJLAGE 5 – REACTIE OP VRAGEN VAN CAUBERG HUYGEN 

BIJLAGE 6 – BEVINDINGEN VAN ENECO UIT BUSINESSCASE-ANALYSE VAN 

CONCEPT 4 

 


