
Restwarmtekoppeling Moerdijk 
 

In Moerdijk hebben AZN, Essent en Shell de handen ineen geslagen voor een betere benutting van 

(rest)warmte. De afvalverbrandingsinstallatie van AZN levert stoom (6.820 TJ per jaar) aan de 

warmtekrachtcentrale van Essent en Essent levert op zijn beurt stoom aan Shell. Dankzij deze 

restwarmtekoppeling wordt een rendement van 85% bereikt. 
 

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, verenigd in AZN, 

namen in 1990 het initiatief voor de bouw van de 

afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in Moerdijk. De ambitie 

van de drie provincies was een AVI neer te zetten met een 

hoog rendement. In 1997 was de bouw van de AVI, WKC en 

de koppelingen tussen de bedrijven afgerond. 

 

Toegepaste techniek 

De drie verbrandingsinstallaties van AZN leveren stoom aan 

de warmtekrachtcentrale van Essent. Hiervoor is een 

transportleiding met een retour condensaatleiding 

aangelegd met een lengte van 200 meter. Het condensaat 

gaat als voedingswater van 140 °C terug naar de ketels van 

AZN. De centrale van Essent produceert met behulp van 

aardgas zelf ook stoom. AZN verhit de stoom tot 500 °C 

voordat de turbine ermee gevoed wordt.  

 

Essent levert warmte in de vorm van stoom aan Shell 

Moerdijk, via een transportleiding met een retour 

condensaatleiding met een lengte van circa 800 meter. Als 

Shell geen warmte afneemt, heeft Essent een overschot, 

wat in de condensor wordt vernietigd. Shell gebruikt de 

stoom hoofdzakelijk als processtoom. 

“Het opwekkingsrendement van de verbrandingsinstallaties is 

85%. Een gemiddelde AVI haalt dit hoge rendement niet.” 

AZN

Shell



Resultaten 
Het opwekkingsrendement van de verbrandingsinstallaties 

is 85%. Het elektrische rendement van de totale installatie 

is 32%. Dit hoge rendement wordt bereikt door de 

warmtelevering aan Shell. Een gemiddelde AVI haalt dit 

hoge rendement niet. Van het warmteverlies bij het 

transport van de stoom zijn geen gegevens bekend, maar 

gezien de korte afstand tussen de bedrijven, zal dit erg 

weinig zijn. 

 

Aanpak 

AZN en Essent hebben een raamovereenkomst van 20 jaar 

afgesloten met de mogelijkheid tot verlenging. Dit is gelijk 

aan de economische levensduur van de installaties. De WKC 

heeft een contractuele plicht tot het afnemen van stoom. 

Essent heeft een contract met Shell, waarin een maximale 

stoomafname van 150 ton per uur is vastgelegd. Essent is 

als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van de stoomleidingen van de WKC. 

 

Essent houdt als eigenaar een periodiek overleg over 

bedrijfsvoering en onderhoud. Ook stemmen de drie 

bedrijven het onderhoud onderling af, zodat de installaties 

tegelijkertijd zijn uit te schakelen voor groot onderhoud.  

Als er sprake is van een calamiteit, staan de operationele 

diensten van de AVI en de WKC in direct contact met 

elkaar.  

 

Om een tarief voor de afgenomen stoom vast te stellen, is 

er een zogenoemde vermogenswinstfactor opgesteld. In 

deze factor zijn verschillende zaken opgenomen, zoals 

onderhoud, afschrijving en beheer. Door deze factor te 

vermenigvuldigen met een energietarief is de prijs per ton 

stoom te bepalen. 

 

Lessons Learned 

o Het is belangrijk dat alle partijen vanaf het begin het 

belang inzien van koppeling. 

o Een koppeling met een ander bedrijf geeft een sterke 

afhankelijkheid. Om wrijvingen te voorkomen is 

frequent overleg belangrijk.  

o Veel restwarmteprojecten lopen stuk op te lange 

terugverdientijden, vaak veroorzaakt door dure 

aanpassingen in bestaande installaties. Bij dit project 

viel de investering van de uitkoppeling in een veel 

groter geheel, namelijk de bouw van een WKC en een 

AVI. Hierdoor was het economisch haalbaar om langere 

terugverdientijden te accepteren. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 243 MW 

Productiegegevens Productie warmte AZN: 6.820 TJ 
per jaar 
Productie warmte Essent aan 
Shell: 2.720 TJ per jaar 

Temperatuur en druk AZN: 400 °C bij 100 bar 
Essent: 318 °C bij 25 bar 

Eindtoepassing Warmte, elektriciteit en 
processtroom (Shell) 

In bedrijf sinds 1997 

Investeringskosten Onderdeel van de totale 
investering 
De koppeling is vanaf één meter 
buiten de gevel van de AVI 
geïnvesteerd door Essent  

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd Exploitatieperiode 20 jaar 

Subsidies Nvt 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 
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Melkpoederfabriek verwarmt zwembad en 

school in Beilen 

 

Zwembad ‘De Peppel’ en basisschool G.A. de Ridderschool in Beilen worden volledig verwarmd met de 

restwarmte van melkpoederfabriek DOMO. Via een transportleiding en warmtewisselaars levert DOMO 

jaarlijks 20 TJ warmte. De restwarmte wordt niet alleen gebruikt voor verwarming, maar ook om het 

zwembadwater te verversen. 

 
Al vanaf 1983 levert DOMO warmte aan het zwembad in 

Beilen. Destijds ging het nog om warmte van het 

zogenoemde tweede condensaatwater, waar lichte 

melkverontreinigingen in aanwezig zijn. Toen er in 1998 

plannen waren voor een nieuw zwembad, ontstond het idee 

om behalve warmte ook condensaat af te nemen. Dit wordt 

gebruikt als schoon water voor de baden. De naastgelegen 

basisschool kreeg toen ook een aansluiting op het 

warmtenet. 

 

De motivatie voor de restwarmtelevering ligt vooral op 

maatschappelijk vlak: DOMO heeft een lange geschiedenis 

in Beilen en wil daarom graag wat voor de gemeenschap 

doen. Bovendien heeft het bedrijf zelf geen voorziening om 

het condensaatwater af te koelen tot loosbare 

temperaturen. Daar tegenover staat dat de gemeente een 

energiezuinig zwembad en school wilde realiseren. Een win-

win-situatie dus. 

Toegepaste techniek 

 De warmte die DOMO levert is condensaat dat afkomstig is 

van het destillatieproces. DOMO koppelt het condensaat van 

circa 40 en 65 °C uit en via het distributienet gaat het naar 

het zwembad en de basisschool. Als back-up heeft DOMO 

een ketel opgesteld, waarmee leidingwater opgewarmd 

wordt voor het geval er geen condensaat beschikbaar is. De 

school heeft zelf ook een noodstookvoorziening. 

 

In het zwembad is een buffer geplaatst om eventuele 

schommelingen in de levering op te vangen en om aan de 

piekvraag te kunnen voldoen. In het zwembad wordt de 

warmte aan het condensaat onttrokken om het zwembad te 

verwarmen. Daarnaast gebruikt het zwembad deze warmte 

“Belangrijk is om eerst inhoudelijk over een project te praten 

en niet meteen over de beperkingen, zoals financiën.” 



voor ruimteverwarming. Voor het douchewater heeft het 

zwembad een gasketel geïnstalleerd. Warm tapwater moet, 

om legionellabesmetting te voorkomen, warmer zijn dan 65 

°C. Dit is met de warmte van DOMO niet mogelijk. 

 

Een deel van het condensaat wordt opgehard, gefilterd en 

gebruikt voor suppletie van de baden en toiletspoeling. Het 

resterende water wordt met een koeltoren verder 

teruggekoeld tot 28 °C, waarna het terug gaat naar DOMO. 

De fabriek hergebruikt het voor een deel voor de 

voorreiniging van installaties. Het overige deel wordt 

geloosd. 

 

Resultaten 
DOMO, De Peppel en G.A. de Ridderschool wisselen 500 kW 

uit. Door dit te combineren met een buffer is het mogelijk 

een piekvermogen van 780 kW te leveren. Dit komt op 

jaarbasis neer op een warmteafname van 20 TJ per jaar. 

Het aandeel van de basisschool hierin is klein, getallen 

hiervan zijn niet bekend. Ook over de warmteverliezen zijn 

geen gegevens beschikbaar. 

 

Aanpak 

De gemeente Midden Drenthe was eigenaar van het oude 

zwembad en de school en heeft opdracht gegeven om een 

nieuw zwembad te bouwen en de school aan te sluiten op 

het warmtenet. Midden Drenthe heeft het gehele project 

gefinancierd (verlenging van het leidingnet naar de 

basisschool, het plaatsen van nieuwe pompen bij DOMO en 

de extra kosten van de installatie in het zwembad). 

 

DOMO levert de warmte gratis. Alleen de warmte die de 

noodvoorziening levert en het daarbij benodigde 

leidingwater worden in rekening gebracht. 

 

Het zwembad, de basisschool en DOMO zijn afhankelijk van 

elkaar. Het beëindigen van de samenwerking heeft voor alle 

partijen verstrekkende gevolgen. DOMO kan niet zonder het 

zwembad, omdat ze geen installatie hebben om het 

proceswater terug te koelen. Het zwembad op zijn beurt is 

voor de warmtelevering afhankelijk van DOMO. Als één van 

de twee partijen de samenwerking opzegt, moet de andere 

partij grote investeringen doen de wegvallende voorziening  

te vervangen. 

 

Lessons Learned 

o Het is belangrijk dat er een goede band is tussen de 

partijen. De afhankelijkheid van elkaar is zeer groot. In 

dit project was de relatie tussen de gemeente en DOMO  

coöperatief door gezamenlijk belang.  

 

o Toen het project in bedrijf kwam, bleek het aanbod- en 

vraagpatroon van DOMO en de basisschool niet goed 

overeen te komen. Er is bij de basisschool nu een back-

up voorziening geïnstalleerd. Als DOMO niet in staat is 

op het juiste moment warmte te leveren, blijft de 

school door de eigen voorzieningen toch warm. 

o Wijs één persoon aan als ‘kartrekker’, die ook na de 

realisatie alles in stand houdt (op het gebied van 

techniek en de onderlinge relatie). Als de school ’s 

ochtends bijvoorbeeld niet warm was, nam de 

verantwoordelijke persoon contact op met DOMO met 

de vraag om zo snel mogelijk warmte te leveren. Dit 

was dan vaak gewoon mogelijk. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 500 kW, piek (door gebruik buffers) 
780kW 

Productiegegevens 20 TJ per jaar 

Temperatuur  40-65 °C 

Eindtoepassing Warmte voor zwembad en school en 
gebruik als suppletiewater 

In bedrijf sinds 2003 

Investeringskosten € 1.300.000 gefinancierd door 
gemeente Midden Drenthe. Ook 
provincie Drenthe heeft bijgedragen 
aan kosten. 

Exploitatiekosten Vergelijkbaar met conventionele 
installatie 

Terugverdientijd De restwarmteuitkoppeling is 
meegenomen in exploitatieperiode 
van zwembad 

Subsidies CO2-reductie, EINP-regeling 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 
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Verzorgingstehuis in Leeuwarden krijgt 

restwarmte van rioolwaterzuivering 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Leeuwarden heeft al sinds 1986 een WKK met twee 

gasmotoren waarin ze biogas verbranden. Een deel van de restwarmte uit de WKK zet het waterschap 

in voor het vergistingsproces en verwarming van de eigen gebouwen. Het restant (2 TJ) gaat naar het 

naastgelegen verzorgingstehuis ‘Greunshiem’. 
 

Toen de energieprijzen in de jaren tachtig aanzienlijk 

stegen, besloot de provincie Friesland om de energie-inkoop 

van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verminderen. Als 

gevolg hiervan werd de vergistingsinstallatie van 

Leeuwarden uitgebreid met een warmtekrachtkoppeling. De 

restwarmte van de WKK was in te zetten in het 

vergistingsproces en voor ruimteverwarming. In het 

voortraject bleek dat het mogelijk was nog een afnemer aan 

te sluiten. Dit werd verzorgingstehuis ‘Greunshiem’. 

 

Toegepaste techniek 

Bij rioolwaterzuivering wordt het organisch materiaal in het 

slib afgebroken volgens het anaërobe vergistingsproces. Het 

biogas dat hierbij vrijkomt, wordt  verbrand in een WKK-

installatie met twee gasmotoren van elk 155 kW elektrisch 

en 280 kW thermisch. De hiermee opgewekte elektriciteit  

gebruikt RWZI Leeuwarden voor de rioolwaterzuivering.  

 

Met de warmte van 70 °C die de WKK levert, wordt het slib 

op een temperatuur van rond de 36 °C gehouden, wat 

nodig is om het vergistingsproces goed te laten 

functioneren. Daarnaast zet het waterschap deze warmte in 

om de gebouwen op het terrein te verwarmen. 

“ In de huidige fase zijn er vrijwel geen financiële risico’s. Het 

project heeft zich jaren geleden al terugverdiend ” 



Het overschot aan warmte gaat via een transportleiding van 

ongeveer 500 meter naar het verzorgingstehuis voor 

ruimteverwarming. Er staat een warmtewisselaar opgesteld, 

die de restwarmte overdraagt op het 

gebouwverwarmingssysteem. De ketels in het 

verzorgingstehuis dienen als nood- en piekvoorziening, als 

RWZI Leeuwarden geen of onvoldoende warmte levert. Het 

maximaal geleverde vermogen aan het verzorgingstehuis is 

300 kW. 

 

Als na deze levering nog warmte overblijft, dan wordt dit 

geloosd via het oppervlaktewater. Dit komt vooral in de 

zomer voor als het verzorgingstehuis weinig of geen 

warmtevraag heeft. 

 

Resultaten 
De WKK-installatie levert jaarlijks 10 TJ warmte en 1,5 GWh 

elektriciteit. Van de warmte wordt op jaarbasis 20 procent 

(2 TJ) aan het verzorgingstehuis geleverd. 60 procent (6 TJ) 

benut RWZI Leeuwarden voor eigen gebruik. Vooral door de 

beperkte warmtevraag van het verzorgingstehuis in de 

zomer, kan de overige 20 procent niet ingezet worden. Dit 

overschot wordt weggekoeld met oppervlaktewater. 

Bij het transport van de warmte naar het verzorgingstehuis 

naar schatting 8 procent verloren. Dit is op jaarbasis 160 

GJ. 

 

Aanpak 

De afnemer van warmte, het verzorgingstehuis, heeft de 

transportleiding en de voorzieningen binnen het 

verzorgingstehuis zelf gefinancierd. Ook in de 

exploitatiefase is het verzorgingstehuis verantwoordelijk  

voor het onderhoud van de transportleiding en de eigen 

installatie. 

 

Voor de warmtelevering hebben RWZI Leeuwarden en het  

verzorgingstehuis een contract opgesteld, dat steeds  

 

stilzwijgend wordt verlengd. De warmtelevering door de  

RWZI is niet gegarandeerd, hiervoor heeft het 

verzorgingstehuis een noodvoorziening. In de huidige fase 

zijn er vrijwel geen financiële risico’s. Het project heeft zich 

jaren geleden al terugverdiend en de onderhoudskosten zijn 

beperkt. 

 

De eerste tien jaar (terugverdientijd), kreeg het 

verzorgingstehuis de warmte gratis. Na deze periode wordt 

jaarlijks de netto besparing ten opzichte van aardgas 

berekend. Beide partijen krijgen de helft van deze 

besparing, wat inhoudt dat RWZI Leeuwarden jaarlijks een 

factuur met toelichtende berekening naar het 

verzorgingstehuis stuurt. 

 

Kerngegevens 

Vermogen Maximaal 300 kW 

Productiegegevens 10 TJ.  Warmte aan 
verzorgingshuis: 2 TJ per jaar 

Temperatuur  70 °C 

Eindtoepassing Warmte, elektriciteit voor eigen 
gebruik en productieproces en 
restwarmte voor 
verzorgingstehuis 

In bedrijf sinds 1986 

Investeringskosten € 150.000 Het verzorgingstehuis 
heeft transportleiding en de 
voorzieningen binnen gefinancierd 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd 10 jaar 

Subsidies Nvt 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 
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Warmtenet Maastricht draait op restwarmte 

papierfabriek 
 

Sappi wint 5 MW warmte met een extra bijgeplaatste rookgaskoeler in de uitlaat van de WKC. De 

papierfabrikant uit Maastricht heeft deze warmte zelf niet nodig, daarom gaat het naar het 

warmtenetwerk van Essent. Het energiebedrijf levert vervolgens warmte én koude aan woningbouw, 

utiliteitsbouw en gasexpansie in de directe omgeving. 
 

In 1998 neemt de gemeente Maastricht het initiatief om de 

mogelijkheden te onderzoeken voor de benutting van 

restwarmte van Sappi voor de woningbouw en 

utiliteitsbouw. Na verschillende gesprekken tekenen de 

gemeente, Sappi en Nutsbedrijven Maastricht (nu Essent) 

een intentieverklaring en voeren een haalbaarheidsstudie 

uit. In 2004 wordt de warmtelevering van Sappi 

contractueel vastgelegd en drie jaar later is de eerste 

warmte- en koudelevering een feit. 

 

Toegepaste techniek 

Sappi wint de restwarmte met behulp van een extra 

warmtewisselaar in de schoorsteen van de WKC. Hieruit 

komt maximaal 5 MW van circa 90 °C. Deze warmte wordt 

geleverd aan de energiecentrale van Essent. Hier zijn twee 

ketels van 5 MW opgesteld, die als piekvoorziening warmte 

leveren aan het warmtenet. Hier is ook een waterbuffer van 

440 m3 opgesteld om variërende warmtevraag en aanbod 

te kunnen compenseren en het restwarmtegebruik te 

maximaliseren. In dezelfde centrale zijn ook twee 

absorptiekoelmachines opgesteld van elk 1,25 MW. De 

energiecentrale van Essent functioneert ook als back-up 

voor het geval de warmtelevering van Sappi tijdelijk wordt 

onderbroken. 

 

Warmte- en koudenet 

Een 70-40 °C warmtenet en een 12-18 °C koudenet leveren 

de warmte en koude aan de afnemers in de woningbouw, 

utiliteit en gasexpansie. De woningen en utiliteit krijgen 

zowel warmte als koude geleverd voor ruimteverwarming 

en koeling en voor het bereiden van warm tapwater.  

In het hoofdverdeelstation voor aardgas in Maastricht van 

Essent wordt het binnenkomende aardgas gereduceerd van  

40 tot 4 bar. Bij de drukverlaging treedt echter ook een 

temperatuurverlaging van ongeveer 100 °C op. Om te 

voorkomen dat het hele systeem door deze 

temperatuurdaling bevriest, wordt het gas verwarmd 

voordat het geëxpandeerd wordt. Dit wordt gedaan met 

restwarmte (630 kW) van Sappi.  

“ Warmtelevering is geen core-business van Sappi. Toch is de 

papierfabrikant bereid om de warmte tegen marginale kosten 

ter beschikking te stellen.” 



Resultaten 

In totaal is er in 2009 5,1 MW warmte en 2,3 MW koude 

aangesloten op het warmtenet. In dat jaar is aan de utiliteit 

en woningen 22,9 TJ warmte geleverd. 80 procent hiervan 

is restwarmte van Sappi. Het overige deel heeft de 

energiecentrale van Essent opgewekt. 8,7 TJ koude werd 

aan de utiliteit en woningen geleverd. Om deze koude te 

produceren hebben de absorptiekoelmachines 13,0 TJ 

warmte gebruikt, waarvan 95 procent afkomstig is van 

restwarmte. De overige 5 procent werd door de 

energiecentrale van Essent geleverd. De 

gasexpansieinstallatie heeft in 2009 12,0 TJ warmte 

gebruikt. Deze installatie wekt daarmee 2 miljoen kWh 

duurzame elektriciteit op. 

 
Momenteel zijn vooral utiliteitsgebouwen aangesloten. De 

aansluiting van nog 900 woningen en 30.000 m2 

utiliteitsbouw staat op de planning, waardoor de 

warmtevraag verder zal stijgen. De bouw van de woningen 

is uitgesteld vanwege de financiële crisis. 

 

Aanpak 

Essent is eigenaar én manager van de warmte-uitkoppeling 

en exploitatieverantwoordelijke van de warmte- en 

koudelevering. Sappi is alleen verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering van de warmtewisselaar in de eigen WKC. 

Voor het overige deel is Essent verantwoordelijk. 

 

Essent en Sappi hebben voor de warmtelevering een 

contract ondertekend met een looptijd van tien jaar. Met de 

afnemers zijn contracten getekend waarbij Essent twintig 

tot dertig jaar warmtelevering garandeert. 

 

Het gehele project is vanaf bron tot gebruiker door Essent 

gefinancierd. Alle kosten, maar ook alle inkomsten, zijn dan 

ook voor Essent. Deze levert de warmte tegen 

marktconforme prijzen. Sappi krijgt een vergoeding van 

Essent, waarin de onderhouds- en bedrijfskosten van de 

installatie bij Sappi verrekend zijn. 

 

Lessons Learned 

o Het is moeilijk om de duur van de 

warmteinkoopcontracten af te stemmen op de duur van  

de warmteleveringscontracten. De afnemers willen 

graag zekerheid voor een lange periode (20-30 jaar), 

terwijl de warmteleverancier maar voor een beperkte 

periode (5-10 jaar) garanties over de levering kan of 

wil geven. Houd daarom altijd rekening met een 

terugvalscenario voor alternatieve warmteopwekking 

op het moment dat er geen restwarmte meer 

beschikbaar is. Bij de bouw van de energiecentrale 

heeft Essent daarom rekening gehouden met de 

mogelijkheid om achteraf bijvoorbeeld gasmotoren te 

plaatsen. 

o Industriële restwarmtelevering zou hoger op de agenda 

moeten staan, omdat het voordeel directe CO2-reductie 

is. Het zou goed zijn als de toepassing van externe 

duurzame restwarmte gestimuleerd werd via CO2-

credits of dat het meetelt binnen MJA-afspraken. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 5 MW restwarmte 

Productiegegevens Warmte: 22,9 TJ per jaar (80% 
restwarmte) Koude: 8,7 TJ per jaar 
(95% restwarmte) 

Temperatuur  90 °C 

Eindtoepassing Warmte en koude voor woningen en 
utiliteitsbouw 

In bedrijf sinds 2007 

Investeringskosten € 6.500.000 voor gehele project, 
inclusief energiecentrale 
(gefinancierd door Essent) EUR 
730.000 voor warmteuitkoppeling bij 
Sappi 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd Exploitatieperiode 30 jaar 

Subsidies CO2-reductie, EIA 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 

 
00 en 12.00 uur op telefoonnummer 088 602 25 33. 
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Stoomgrid Delfzijl voorziet industrieterrein 

van stoom en warmte 

Op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl kunnen bedrijven stoom aftappen van een stoomnetwerk. De 

stoom is afkomstig van een afvalverbrandingsinstallatie van E.On Energy on Waste (EEW). De 

bedrijven op het industrieterrein gebruiken de stoom (2800 TJ) voor hun productieprocessen of 

verwarming. Hierdoor zijn eigen stoomketels overbodig en is het gasgebruik beperkt. 

 
Voordat in april 2010 de stoomgrid in gebruik werd 

genomen, onderzocht eigenaar en initiatiefnemer Groningen 

Seaports eerst welke bedrijven stoom zouden willen 

afnemen en onder welke voorwaarden. Uit deze 

inventarisatie bleek dat bedrijven graag gebruik wilden 

maken van de stoom, maar dan wel voor een vast en 

economisch interessant tarief. Een andere voorwaarde was 

dat ze geen omkijken zouden hebben naar het 

distributiesysteem. Toen het haalbaarheidsonderzoek 

vervolgens positief uitpakte, is EEW in februari 2009 

begonnen met de bouw van de AVI. 

 

Toegepaste techniek 

 Het stoomdistributienet bestaat uit een oostelijk deel (0,8 

km) en een westelijk deel (2,5 km). Hier tussenin bevindt 

zich de AVI van EEW. De stoomvraag op het industrieterrein 

is wisselend, afhankelijk van de processen bij de bedrijven.  

 

Het westelijke deel heeft behoefte aan 23 bar stoom van 

290 °C. Hier staan bedrijven waar onder andere 

stoomturbines geïnstalleerd zijn voor krachtopwekking. De 

bedrijven op het oostelijke deel van het terrein hebben juist 

behoefte aan laagwaardiger stoom. Om te voorkomen dat  

“ Een van de succesfactoren is het grote draagvlak onder alle 

belanghebbenden. De betrokkenen zagen het project als een 

grote kans voor het gebied, waardoor de bereidheid tot 

samenwerking groot was.” 



ze grote aanpassingen in hun proces moesten uitvoeren, is 

ervoor gekozen om aan dit deel van het distributienet 12  

bar stoom van 210 °C te leveren. Voor bedrijven waar de 

stoom wordt ingezet voor bijvoorbeeld verwarming, is een 

condensaatretour in het net opgenomen. In de AVI heeft 

EEW een stoomturbine geïnstalleerd. Bij beperkte afname 

kan EEW het overschot aan stoom in deze turbine omzetten 

in elektriciteit. 

 

Resultaten 
Het stoomgrid is ontworpen voor de levering van 120 ton 

stoom per uur. Doordat het systeem nog niet zo lang in 

bedrijf is, is niet helemaal duidelijk hoeveel warmte er in 

een jaar afgenomen gaat worden. Groningen Seaports heeft 

2.800 TJ begroot. Dit betekent een reductie van de CO2-

uitstoot van 95.000 ton per jaar. Bij het transport van 

stoom gaat naar schatting 0,5 MW verloren. Dit is 16 TJ per 

jaar. 

 

De afnemers van de stoom hebben met de aansluiting op 

het stoomgrid een financieel voordeel ten opzichte van de 

oude situatie, toen ze de stoom zelf moesten produceren. 

Nieuw te vestigen bedrijven vragen bij Groningen Seaports 

inmiddels speciaal om een locatie langs het stoomgrid. 

 

Aanpak 

Groningen Seaports is eigenaar van het stoomgrid en 

verhuurt deze aan EEW. Beide partijen hebben een contract 

ondertekend met een looptijd van vijftien jaar. EEW heeft 

op zijn beurt leveringscontracten met de afnemers 

afgesloten. Bij de afnemers is een regelstraat en een 

meetmodule geïnstalleerd. De meetgegevens worden via 

een glasvezelnetwerk teruggekoppeld naar EEW. Op basis 

van deze gegevens bepaalt EEW de energierekening. 

 

Op openbaar terrein heeft Groningen Seaports geïnvesteerd 

in het stoomgrid. De afnemers hebben binnen hun eigen 

erfgrenzen geïnvesteerd in de aansluiting op het stoomgrid. 

Ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de technische 

staat van het deel van het stoomgrid binnen de eigen 

erfgrenzen. Wel hebben EEW en Groningen Seaports 

specificaties opgesteld waaraan de aansluiting moet 

voldoen. EEW heeft de uitkoppeling van stoom zelf 

gefinancierd. 

 

Aangezien de gebruikers zijn aangesloten op een collectief 

systeem, kan bij een storing de stoomlevering gevaar  

 

lopen. Om dit risico te beperken heeft Groningen Seaports 

een HAZOP-sessie (Hazard and Operability Study) 

georganiseerd. Bij deze HAZOP-sessie voerden alle 

betrokken partijen gezamenlijk een veiligheidsanalyse op de 

keten uit. 

 

Lessons Learned 

o De rol van Groningen Seaports was erg belangrijk. Het 

havenschap vormde een stabiele factor die bereid was 

het risico van de investering te dragen. Afnemers willen 

zich niet bezighouden met het onderhoud van een 

gezamenlijk stoomgrid en de kosten ervan. Doordat 

Groningen Seaports hier zorg voor draagt, waren veel 

partijen bereid mee te doen. 

o Er bestaat wel een drempel om gezamenlijk een 

dergelijk project te beginnen. Een aantal punten, zoals 

afhankelijkheid, samen investeren en risico’s verdelen 

vormen deze drempel. Als er een onafhankelijke partij 

is die deze zaken op zich neemt, zoals Groningen 

Seaports, zijn partijen veel eerder bereid mee te doen 

met een collectief project. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 95 MW 

Productiegegevens Productie warmte: 2.800 TJ per 
jaar 
Productie elektriciteit: niet bekend 

Temperatuur en 
druk 

Westelijk deel: 23 bar stoom van 
290 °C. Oostelijk deel: 12 bar 
stoom van 210 °C 

Eindtoepassing Processtroom, verwarming en 
elektriciteit 

In bedrijf sinds April 2010 

Investeringskosten € 10.000.000 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd Exploitatieperiode 20 jaar 

Subsidies Nvt 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 

 

Stoom 210 °C 12 bar

Condensaat retour

AVI
EEW

Stoom 290 °C 23 bar

Condensaat retour



Fosforfabriek wint warmte uit 

fosforverbranding 
 

Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen is de enige fabriek ter wereld die warmte wint uit 

fosforverbranding. Het voormalige Hoechst-bedrijf maakt uit fosforerts fosfor, fosforzuur en fosfaten 

voor toepassing in onder meer (vaat)wasmiddelen. Door de verbrandingsstap in een ketel uit te voeren 

kan 627 TJ stoom geproduceerd worden. De stoom gaat naar de energiecentrale van Delta, die het op 

zijn beurt levert aan Arkema en Invista. 

 
Al begin jaren tachtig ontstond het idee om de warmte die 

ontstaat bij de verbranding van fosfor nuttig in te zetten, en 

op deze manier energie te besparen. Het voormalige 

Hoechst ontwikkelde in eigen beheer een schaalmodel van 

een fosforgestookte stoomketel. Proeven wezen uit dat het 

idee technisch uitvoerbaar was en dat het warmtepotentieel 

zo’n 20 MWth zou zijn. Omdat zich op het Hoechst-terrein 

nog een aantal andere fabrieken bevonden die stoom nodig 

hadden, waren er goede mogelijkheden om de 

geproduceerde stoom af te zetten. 

 

Even leek het erop dat het project zou worden afgeblazen: 

ten tijde van de besluitvorming daalden de olieprijzen sterk 

en stond de rentabiliteit van het project sterk onder druk. 

Desondanks heeft Hoechst besloten door te zetten en de 

investering op de lange termijn te beoordelen (wat een 

ongebruikelijke beslissing is voor de procesindustrie). In 

1985 kreeg het project groen licht, twee jaar later werd de 

installatie in bedrijf genomen. 

 

Toegepaste techniek 

Fosforzuur (P205 oplossing in water) ontstaat door 

verbranding van zuiver fosfor, waarbij P205 in gasvorm 

ontstaat. Door de verbrandingsstap in een ketel uit te  

“In de initiatiefase bestonden forse technische knelpunten. 

Desondanks is gebleken dat het de moeite loont om deze aan 

te pakken” 



voeren, is stoom te produceren uit de verbrandingswarmte. 

De stoomcyclus over de fosforketel is een ‘closed loop’ en 

functioneert op een druk van 170 bar. De hoge temperatuur 

(400 °C) zorgt ervoor dat het gevormde P2O5 alleen in 

beheersbare mate sublimeert op de ketelwand. Het hele 

circuit rondom de fosforketel is gericht op 

procesbeheersing: beheersing van de P2O5-sublimatie. 

Daarom is de P2O5-leiding dubbelwandig uitgevoerd, 

waarbij de temperatuur wordt geregeld door lucht door de 

mantel te blazen. Deze lucht wordt weer ingezet als 

voorverwarmde verbrandingslucht in de ketel. Dit systeem 

is uniek: normaal gesproken wordt de fosfor verbrand in 

een open zuurtoren, terwijl er tegelijkertijd water wordt 

geïnjecteerd. 

 

De hogedrukstoom wordt met een stoomomvormer 

omgezet in 20 bar stoom en uitgekoppeld in het 

energiestation van Delta, die doorlevert aan afnemers 

Arkema en Invista. Vanaf de afnemers is er een 

condensaatretourleiding aangelegd. 

 

Resultaten 
Van de 627 TJ geproduceerde stoom per jaar levert 

Thermphos in totaal 530,4 TJ aan Delta. Omdat het 

productieproces bijna continu in bedrijf is, is het 

productiepatroon vlak. De afname varieert wel, maar in de 

meeste gevallen blijft de vraag groter dan de capaciteit van 

de stoomkoppeling. In een enkel geval moet een gedeelte 

van de geproduceerde stoom afgeblazen worden. Het totale 

verlies als gevolg van stilstand en afblazen is ongeveer 5 

procent (31,5 TJ/jaar). Het transportverlies wordt geschat 

op 10 procent (65 TJ/jaar). 

 

Aanpak 

In de periode dat het project werd uitgevoerd vielen zowel 

de fosforzuurfabriek als de stoomafnemers onder Hoechst. 

Zij beschikten destijds zelfs over een gezamenlijke 

energieafdeling.  

 

Na een reorganisatie bij Hoechst in 1997 gingen Thermphos 

en aan aantal andere Hoechst-fabrieken zelfstandig verder 

op de productielocatie Vlissingen. De centrale services aan 

deze bedrijven werden ondergebracht bij een nieuw 

opgericht bedrijf, Industrie Park Vlissingen (IPV). Rond 

2003 is een aantal van deze services uitbesteed, waarbij 

het onderdeel energievoorziening is overgenomen door 

Delta. 

 

Thermphos levert 20 bar stoom aan Delta US, die dit 

doorlevert naar de bedrijven Arkema en Invista. Delta US is 

de back-up voor 20 bar stoom. De stoom aan Delta wordt 

verkocht voor een tarief dat overeenkomt met de energie-

inhoud van de stoom tegen de geldende gasprijs, ofwel 18 

tot 22 euro per ton. 

 
Lessons Learned 

o Ondanks een minder gunstige rentabiliteit, kan het 

lonend zijn om toch te investeren in een nieuwe 

installatie. Deze toepassing heeft dat wel bewezen: het 

systeem functioneert al 23 jaar zeer betrouwbaar.  

o Kenmerkend is dat er iemand in het project betrokken 

is die in het ‘idee gelooft’ en daarom ook doorzet.  

o Dit systeem is ontworpen in een periode dat alle 

fabrieken nog onder Hoechst vielen. Een dergelijke 

organisatie is in de meeste andere gevallen moeilijk op 

te zetten. Desondanks bewijst deze installatie dat de 

technische en organisatorische knelpunten oplosbaar 

zijn. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 20 MW 

Productiegegevens 627 TJ per jaar 

Temperatuur en druk 325 °C bij 170 bar omgezet naar 
20 bar 

Eindtoepassing Processtoom (Arkema en Invista) 

In bedrijf sinds 1987 

Investeringskosten € 9.100.000 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd 5-9 jaar 

Subsidies Novem (later Agentschap NL), EU 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 
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Diervoederproducent levert warmte aan 

bedrijventerrein Kesteren 

 

Diervoederproducent Van Tuijl heeft twee WKK-installaties die draaien op bio-olie. Het bedrijf heeft 

alle stoom nodig voor de productie van veevoer. Voor de 6,5 TJ restwarmte die vrijkomt bij de WKK’s 

zocht Van Tuijl nog een zinvolle bestemming. Die vond ze bij de buren, Babypark Kesteren. Later 

werden zes andere gebouwen aangesloten op het lokale warmtenet.

 
Bij de productie van diervoeders is veel stoom nodig. Van 
Tuijl produceert deze stoom met twee bio-olie WKK’s. Deze 
bleken echter meer warmte te produceren dan nodig was 
voor eigen gebruik. Om in aanmerking te komen voor 
energie-investeringsaftrek (EIA), moest het totale 
rendement van de installatie boven de 50 procent komen. 
Dus ging Van Tuijl om de tafel met omliggende bedrijven. 
Na overleg en het berekenen van de kosten en baten, bleek 
het rendabel te zijn voor de afnemers om de restwarmte 
van Van Tuijl te gaan gebruiken.  
 

Toegepaste techniek 

Voor de productie van stoom gebruikt Van Tuijl twee WKK’s 

met een vermogen van elk 2,2 MW. De WKK’s draaien op 

afgewerkte frituurolie. De geproduceerde elektriciteit 

gebruikt de diervoederproducent voor een deel zelf. Het  

overige deel wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd.  

 

De door de WKK’s geproduceerde warmte komt in twee 

stromen vrij: de rookgaskoeling produceert 2,5 MW stoom, 

de motorkoeling en oliekoeling leveren samen 2 MW van 85 

°C. 

 

De stoom uit de WKK’s wordt volledig gebruikt voor het 

extrusieproces bij Van Tuijl. Van de laagwaardige warmte 

wordt 0,2 MW met een warmtewisselaar afgenomen voor 

ruimteverwarming en het verwarmen van de brandstof van 

de WKK’s. Het overige deel, 1,8 MW, gebruikt Van Tuijl niet 

zelf en is dus restwarmte. Met deze warmte wordt het 

naastgelegen Babypark Kesteren verwarmd. De bestaande  

“Voor dergelijke projecten heb je ook wel een beetje een groen 

hart nodig. Het zou jammer zijn om deze warmte weg te 

gooien.” 

Bio-wkk bij Van Tuijl 



Extrusieproces WKK

Stoom

PC van Tuijl
Elektriciteit (eigen gebruik en levering aan net)

Babypark Kesteren

Heetwater aanvoer (85 °C )

Heetwater retour

Droge
koeler

stookvoorzieningen van de gebouwen functioneren nu als 

noodstookvoorzieningen wanneer de levering van Van Tuijl 

wegvalt. Het overschot aan warmte koelt Van Tuijl weg met 

een luchtkoeler. 

 

Resultaten 
De jaarlijkse besparing door het gebruik van de WKK-

warmte bedraagt 1 miljoen m3 aardgas: 800.000 m3 bij 

Van Tuijl zelf, de overige 200.000 m3 bij de naastgelegen 

afnemers. De uitkoppeling van restwarmte bedraagt 

omgerekend ongeveer 6,5 TJ per jaar. Hiervan gaat bij het 

transport naar schatting 5 procent (300 GJ) verloren. 

 

Uitkoppeling van de warmte uit de bio-wkk bij Van Tuijl 

door middel van warmtewisselaars. 

 

Aanpak 

Van Tuijl is tijdens de exploitatie verantwoordelijk voor de 

technische en financiële zaken van de warmte-uitkoppeling, 

de distributieleidingen en de installatie voor de inkoppeling 

bij de afnemer. Met Babypark Kesteren is een 

leveringscontract afgesloten, overigens zonder garanties op 

de warmtelevering. De afnemer heeft daarom een 

noodvoorziening. 

Voor de warmte worden twee tarieven gerekend. Binnen de 

terugverdientijd van vijf jaar rekent Van Tuijl een 

marktconforme prijs voor de geleverde warmte. Na deze 

periode wordt het exploitatievoordeel ten opzichte een 

conventionele gasketel bepaald. Dit voordeel wordt verdeeld 

over de partijen. 

 

Lessons Learned 

o Business start met vertrouwen, niet met techniek. 

o Om de continuïteit van het project te kunnen 

garanderen, moeten er betrouwbare afnemers en 

aanbieders van warmte zijn. Ook is het 

verbruikspatroon van de afnemers belangrijk. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 1,8 MW 

Productiegegevens 6,5 TJ per jaar  

Temperatuur  85 °C 

Eindtoepassing Productieproces, ruimteverwarming 

In bedrijf sinds 2008 

Investeringskosten € 350.000 gefinancierd door Van 
Tuijl (voor warmtenet en de 
voorzieningen bij afnemer) 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd 5 jaar 

Subsidies MEP (voor de WKK’s), EIA 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 

 



Kunstmestfabriek levert restwarmte én CO2

aan glastuinbouw 

 

Bij kunstmestfabriek Yara in Terneuzen komt veel warmte en CO2 vrij. Twee producten die voor 

glastuinbouw van essentieel belang zijn. Een speciaal opgericht warmtebedrijf, WarmCO2, regelt de 

uitkoppeling en transport van warmte en CO2 naar het (nieuwe) glastuinbouwgebied van Zeeland 

Seaports. De warmte (84 MW) houdt de kassen op temperatuur en de CO2 zorgt voor een versnelde 

groei van het gewas.

 
De motivatie voor restwarmtelevering ligt voor Yara vooral 
op het gebied van verduurzaming productieproces en 
imagoverbetering. Voor Zeeland Seaports is de motivatie 
vooral het genereren van werkgelegenheid, het behalen van 
energiedoelstellingen van de provincie en de wil om de 
restwarmte op een duurzame manier in te zetten. Het 
economische voordeel is in dit project niet van 
doorslaggevend belang geweest. 

 
Toegepaste techniek 

Op het terrein van Yara koppelt WarmCO2 met 

warmtewisselaars warmte uit van 90 °C. Het 

aansluitvermogen is 85 MW. Deze warmte komt uit vier 

bronnen: salpeterzuurfabriek (35 MW), ammoniakfabriek D  

 

(19 MW), ammoniakfabriek E (12 MW) en lagedrukstoom 

(18 MW). Als de warmtevraag op een zeer koude dag groter 

is dan 84 MW, dan kan WarmCO2 met stoom en aardgas 

een maximaal vermogen van 132 MW leveren. Dit is dan 

uiteraard geen restwarmte. Met behulp van 

warmtewisselaars wordt het transportmedium, water, 

opgewarmd. De warmte gaat vervolgens met een 

warmtedistributiesysteem naar de glastuinbouw, waarna 

het met 40 °C terug wordt geleverd aan Yara. De CO2 gaat 

ook met een leiding naar de kassen. 

 

Voor de warmtevoorziening zijn enkele aanpassingen 

gedaan:  

o Aangezien WarmCO2 verplicht is een bepaalde 

hoeveelheid warmte af te nemen (de niet afkoppelbare 

warmte), zijn er luchtkoelers geplaatst, die het overschot 

aan warmte wegkoelen. De voorzieningen van Yara 

worden niet meer gebruikt om warmte weg te koelen. 

“ Bij de aandeelhouders van dit project was een zeer sterke 

motivatie om tot een resultaat te komen. Alle partijen waren 

bereid zich afhankelijk te maken van elkaar.” 

YARA

Glastuinbouwgebied Kanaalzone
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o Om schommelingen in de warmtevraag door het dag- en 

nachtritme op te vangen, is een waterbuffer opgenomen. 

Als er een overschot aan restwarmte is, slaat WarmCO2

dit op in de buffer. Als er een tekort aan restwarmte is, 

stookt Yara bij met de WKK en gasgestookte ketel.  

o WarmCO2 garandeert de tuinders 99,5 procent 

leveringszekerheid voor warmte. Om de volle 

leveringszekerheid te waarborgen is een backup-

voorziening nodig. De tuinders hebben hiervoor een 

olieketel geïnstalleerd. Deze ketel is tevens een eis van 

de verzekering voor bijvoorbeeld stormschade.  

 

Voor de CO2-levering zijn de volgende voorzieningen 

opgenomen: 

o Yara blaast de CO2 af naar de atmosfeer. WarmCO2 vangt 

de CO2 op in de leiding naar de afblaasstack en 

comprimeert deze met compressoren. De CO2 wordt 

tijdens de compressie gedroogd. 

o Om de volledige leveringszekerheid te waarborgen zijn bij 

de tuinders tanks voor vloeibare CO2 geplaatst. 

o Hoewel de CO2 erg zuiver is, analyseert Yara het op 

componenten die voor de gewassen schadelijk zijn, zoals 

ethyleen. 

 

Resultaten 
In de huidige opzet koppelt WarmCO2 1.652 TJ warmte uit 

bij Yara. Daarnaast is rekening gehouden met het bijstoken 

van 162 TJ per jaar voor de koudste periodes: 137 TJ door 

bijstook aardgas in WKK en 25 TJ door bijstook gasketel.  

Aangezien het kassengebied in ontwikkeling is, wordt er 

momenteel maximaal 8 MW aan de glastuinbouw geleverd. 

Aangezien het project nog maar kort in bedrijf is, is niet 

bekend hoeveel warmte er per jaar uitgekoppeld wordt. 

Bij de distributie van warmte gaat circa 2MW warmte 

verloren. Op jaarbasis is dat ongeveer 60 TJ. 

 

Aanpak 

Voor dit warmteproject hebben Yara en Zeeland Seaports 

een samenwerkingsverband opgericht in de vorm van 

WarmCO2. Zeeland Seaports is voor 80 procent 

aandeelhouder en Yara voor 20 procent. Zeeland Seaports 

heeft grond beschikbaar gesteld voor glastuinbouw. Ook 

staat ze garant voor de lening van WarmCO2. Hierdoor 

draagt Zeeland Seaports alle financiële risico’s. 

 

WarmCO2 is exploitatieverantwoordelijke: zij zorgt voor de 

technische en economische zaken van de 

warmteuitkoppeling en distributie. Daardoor is zij ook 

verantwoordelijk voor de instandhouding van het gehele  

 

project. Daarbij worden veel taken uitbesteed. Bouwbedrijf 

Visser & Smit Hanab zorgt voor alle ‘pijpleidingen’ en 

andere bouwkundige werken. 

 

Voor de afname en voor de levering van warmte is een 

contract afgesloten voor vijftien jaar. De levering van 

warmte wordt daarbij voor 99,5 procent gegarandeerd en 

de levering van CO2 voor 95 procent. Als deze percentages 

niet gehaald worden, vergoed WarmCO2 de brandstofkosten 

en inkoopkosten van vloeibare CO2 aan de tuinders.  

 

Lessons Learned 

o Bij de aandeelhouders van dit project was een zeer 

sterke motivatie om tot een resultaat te komen. Alle 

partijen waren bereid zich afhankelijk te maken van 

elkaar.  

o De omstandigheden waarin het project plaatsvindt zijn 

bepalend voor de slagingskans. Dit project is door de 

aanwezigheid van bijzondere omstandigheden een 

succes: veel restwarmte in een gebied waar 

glastuinbouw mogelijk is (veel zonuren), goedkope 

grond, de garantstelling van Zeeland Seaports en de 

welkome ontvangst van de politiek in Zeeland. 

 

Kerngegevens 

Vermogen 84 MW, piek: 132 MW 

Productiegegevens 1814 TJ per jaar 

Temperatuur  90 °C 

Eindtoepassing Warmte en CO2

In bedrijf sinds 2009 

Investeringskosten € 80.000.000 
WarmCO2 heeft hele installatie 
gefinancierd (inclusief uitkoppelingen 
in Yara-fabrieken). Tuinders hebben 
geïnvesteerd in backup-
voorzieningen 

Exploitatiekosten Niet bekend 

Terugverdientijd Rendement 7-8 procent over een 
looptijd van 15 jaar 

Subsidies EOS Demo, UKR, ILG, 
Groenfinanciering, EIA 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 

 



Aluminiumproducent levert restwarmte 

voor gassenterminal 

In het Sloegebied bij Vlissingen is sinds 1998 een restwarmtekoppeling in bedrijf tussen twee 

industriële bedrijven. Zalco, een aluminiumproducent, levert koelwater uit het gietproces aan de 

gassenterminal van Vopak. De restwarmte (100 TJ) zet Vopak in om gekoeld propaan op te warmen 

voor transport. 
 

Vopak, wereldmarktleider op het gebied van opslag van 

vloeibare bulkgoederen, ontvangt propaan onder hoge druk 

en met een lage temperatuur. Voor transport van propaan 

moet het gas echter verder opgewarmd worden. In de 

zomer deed Vopak dit met zeewater, maar in de winter was 

het zeewater daarvoor te koud. Dit had tot gevolg dat 

Vopak de propaan moest verwarmen vóór transport. Zalco 

had juist warmte over. Tot 1998 werd deze warmte volledig 

weggekoeld met zeewater. Om milieuschade te beperken en 

kosten te besparen nam Zalco contact op met buurman 

Vopak met het voorstel om de restwarmte te koppelen. 

 

Toegepaste techniek 

Zalco (voormalig Pechiney) produceert primair aluminium. 

Dit wordt met elektrolyseovens uit aluinaarde gewonnen, 

waarbij veel warmte vrijkomt. Zalco heeft een buffer voor 

koelwater op het terrein, dat uit de haven wordt gepompt. 

Met het koelwater koelt Zalco onder andere de ovens en 

een elektrisch onderstation. Hierna wordt het water in het  

buffer verzameld. 

 

Het koelwater van Zalco is ongeveer 6 tot 8 °C warmer dan 

het ingenomen zeewater. Vanaf de verzamelbak loopt er 

een terreinleiding van 1.370 meter naar Vopak. De pomp 

die het koelwater transporteert, is bij Zalco geplaatst, maar  

Vopak is verantwoordelijk voor het uit en inschakelen.  

 

“Doordat het systeem eenvoudig is van opzet, is het nagenoeg 

onderhoudsvrij en zijn er weinig operationele kosten.” 

Zalco

Vopak



Bij Zalco wordt met een warmtewisselaar het propaan  

verwarmd van –40 °C tot ca. +10 °C. Hierna wordt het 

koelwater in de haven geloosd. Uiteindelijk gaat het bij 

Vopak kouder de haven in dan het er bij Zalco uitgehaald is. 

 

Resultaten 
Per etmaal kan maximaal 600 GJ afgenomen worden. De 

afname is geheel afhankelijk van het aanbod van warmte bij 

Zalco en de warmtevraag bij Vopak. In 2009 is er 100 TJ 

warmte aan Vopak geleverd.  

 

Omdat het koelwater van Zalco een relatief lage 

temperatuur heeft, is het warmteverlies laag. Er zijn geen 

exacte warmteverliesgegevens bekend. 

 

Aanpak 

Zalco en Vopak hebben een contract voor onbepaalde tijd 

afgesloten. In dit contract is opgenomen dat Zalco geen 

leveringsplicht heeft en Vopak geen afnameplicht. Beide 

partijen hebben recht het contract te ontbinden. Zalco 

levert de warmte in principe gratis. Wel betaalt Vopak Zalco 

een vergoeding per draaiuur van de pomp. 

 

Zalco zorgt voor het onderhoud van de pomp en de 

elektriciteit voor de pompmotor. Vopak is verantwoordelijk 

voor de instandhouding van de transportleiding. 

De bedrijven zijn door deze koppeling niet volledig 

afhankelijk van elkaar. Als Vopak geen warmte afneemt, 

loost Zalco het (koelwater) in de haven. Als Vopak wel 

warmte nodig heeft, maar er op dat moment geen warmte 

aangeboden wordt, stookt Vopak zelf met de bestaande 

installatie op propaan. Als de koppeling wordt opgeheven, 

komt Vopak voor hogere kosten te staan. 

 

Lessons Learned 

o Het is belangrijk dat alle partijen vanaf het begin het 

belang inzien van koppeling. 

o Vanwege de economische teruggang was de productie 

van Zalco in de afgelopen periode veel lager dan 

normaal. Hierdoor kwam Vopak voor hogere kosten te 

staan, omdat ze zelf propaan bij moesten stoken. 

o Om de leveringszekerheid van warmte te verbeteren is 

het verstandig meerdere leveranciers op een netwerk 

aan te sluiten. Daarom wordt er momenteel gekeken of 

het mogelijk is meer aanbieders aan te sluiten. 

Hierdoor ontstaat er voor Vopak extra zekerheid. 

Bovendien heeft Vopak groeiplannen, waardoor er meer 

warmte nodig is. 

Kerngegevens 

Vermogen Maximaal 6,9 MW (600 GJ per 
etmaal) 

Productiegegevens 100 TJ per jaar 

Temperatuur  6-8 graden boven 
zeewatertemperatuur (variabel) 

Eindtoepassing Koelwater 

In bedrijf sinds 1998 

Investeringskosten € 300.000  

Exploitatiekosten € 30.000 

Terugverdientijd 1 jaar 

Subsidies Nvt 

Nationaal Expertisecentrum Warmte  

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) wordt 

door de divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Het NEW is bereikbaar via www.agentschapnl.nl/new of op 

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 

088 602 92 00. 

 

Zalco Vopak
Buffer

Bijstookinstallatie

Overstort op
oppervlaktewater

Transportleiding

Lozing op
oppervlaktewater

T = variabel

Pomp
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