
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Leeuwarden 
(van Wetterskip Fryslân) 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 verzorgings-
tehuis ‘Greunshiem’.

Verzorgingstehuis in Leeuwarden krijgt 
restwarmte van rioolwaterzuivering

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’.

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.”



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 verzorgings-tehuis stuurt. Binnen deze actieve sector zijn 
inmiddels meer voorbeelden tot stand gekomen op het gebied van 
het opwekken van duurzame energie en warmte-uitwisseling.

Het overschot aan warmte gaat via een transportleiding van 
ongeveer 500 meter naar het verzorgingstehuis voor ruimteverwar-
ming. Er staat een warmtewisselaar opgesteld, die de restwarmte 
overdraagt op het gebouwverwarmings-systeem. 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 elektrici-
teit. 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 gaat naar 
schatting 8 procent verloren. Dit is op jaarbasis 160 GJ.

Aanpak
De afnemer van warmte, het verzorgingstehuis, heeft de transport-
leiding 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 verzor-
gingstehuis een contract opgesteld, dat steeds stilzwijgend wordt 
verlengd. De warmtelevering door de RWZI is niet gegarandeerd, 
hiervoor heeft het verzorgingstehuis een noodvoorziening. In de 

Kerngegevens
Vermogen Maximaal 300 kW

Productiegegevens 10 TJ.  Warmte aan verzorgings-
huis: 2 TJ per jaar

Temperatuur 70 °C

Eindtoepassing Warmte, elektriciteit voor eigen 
gebruik en productieproces en 
restwarmte voor verzorgings-
tehuis

In bedrijf sinds 1986

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

Exploitatiekosten Niet bekend

Terugverdientijd 10 jaar

Subsidies Nvt

“In een vergelijkbare situatie zouden 
wij het ongeveer identiek opzetten. 
Dit concept werkt goed.”


