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Onderwerpen 

•  Aanleiding 
•  Betrokken partijen  
•  Uitleg systeem  
•  Doorkijk naar Schoterhoek  
•  Planning realisatie (mondeling) 
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Wie is CMAG BV 

•  Oprichters van CMAG BV afkomstig van Shell en KPMG 
•  CMAG BV financierings partners ASN Bank en Fonds 1818.  
•  Track record in lokale hernieuwbare energieprojecten 
•  CMAG BV heeft draagvlak van de afnemers 
•  Samenwerking Hoogheemraadschap Delfland  
•  Samenwerking Hoogheemraadschap Rijnland 
•  Samenwerking gemeente Den Haag 
•  Samenwerking gemeente Alphen 
•  Samenwerking gemeente  Nieuwkoop 
•  Samenwerking TNO op gebied van smart warmte grid 
•  In Nederland voorloper, o.a. Demonstratie Energie Innovatie subs. 
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Aanleiding: verschillende partijen  
bezig met verduurzaming energie 

•  Gemeente Nieuwkoop 
•  Hoogheemraadschap Rijnland 
•  Bedrijven vereniging Duurzaam Ondernemen Nieuwkoop 
•  CMAG BV heeft ervaring met winnen warmte uit effluent rond 

Scheveningen Haven, zou dit ook in Nieuwkoop kunnen 
worden toegepast? 
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Warmte uit effluent: hoe werkt dat?  

•  Energie = hoeveelheid water x temperatuur 
•  Effluent is heel veel water, temperatuur is relatief hoog 
•  Door temperatuur te comprimeren wordt deze geschikt 

voor verwarming en resp. koeling  
•  Toepassing van warmtepomp (vergelijk koelkast) 
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Hoe werkt een warmtepomp? 

	 	 	 					Als	je	een	stof	onder	druk	zet	wordt	deze	heet	
	
	
	
	
	
	
	
	
Als	iets	a>oelt,	komt	deze	warmte	vrij	
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10°C 

Warmte productie, debiet & temperatuur 

10°C 

Gemiddelde effluenttemperatuur !! 
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Idee 

•  Gemeente Nieuwkoop en Hoogheemraadschap Rijnland 
gaan samen ervaring opdoen met hernieuware warmte 

•  Pilot: voor het zwembad komende jaren inzetten op 
verduurzamen warmtevoorziening en afbouwen 
subsidierelatie 

•  Benutten effluentwarmte voor Schoterhoek II & I 
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Lage temperatuur: nauwelijks transport & distributie 
verliezen en mogelijkheid kunststof leidingen op rol 
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Vraag en aanbod inschatting 
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Rol Hoogheemraadschap 

•  Waarom deelname Hoogheemraadschap? 
–  Maatschappelijke meerwaarde 

–  Energie leveren aan het eigen zuiveringsproces 

–  Reduceren van thermische verontreiniging boezemwater  

•  Wat wordt gevraagd van het Hoogheemraadschap 
–  Zou Hoogheemraadschap ervaring willen opdoen in een pilot?  

–  Mogelijkheid tot koelen effluent/lozingswater 

–  Mogelijke kleine aanpassingen RWZI wenselijk 
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Opvangen dagfluctuaties 

•  Influent debiet regeling min 150 m3/uur 2m/sec 
•  Nabezinking 2x en effluentkelder balanceren 
•  Effluentpomp debiet flexibiliseren door modulerende pompen 
•  Stroomopwaarts: gemeenteriool als buffer? 
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Schoterhoek I & II 

500 meter 
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Afgiftesysteem 
bedrijf 2 

Afgiftesysteem  
bedrijf 1 

effluent leiding DN500 

effluent kelder 

Demarcatie  
Hoogheemraadschap 

6°C 6°C 

Globaal principeschema, winter decentrale variant 

3x	
10°C 

geïsoleerde leiding  
met lekdetectie 

Optie:  
centrale  

warmtepomp 
t.b.v. zomercomfort 

Decentrale  
warmtepomp 

8°C 8°C 

35°C 35°C 25°C 25°C 

Open verdeler 
of plaatwisselaar  

Demarcatie  
afnemers 

overdruk  
by pass 
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1200 meter 

Meerdere kansen voor afzet? 

AWZI 

Zwembad Aarweide 

IPSE 

Schothoek II  

De Verwondering 
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•  Buitenbad, open vanaf eind april tot begin september 
•  1150 m3 zwemwater, opwarmen vanaf begin april 
•  Gasverbruik ca. 30.000 m3 aardgas 
•  Ontvangt gemeentesubsidie t.b.v. exploitatie 
•  Effluent leiding komt langs Aarweide 
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Financiën Aarweide 
Gasverbruik Gasverbruik	met

huidig warmtepomp

zomer 29.489															 6.006																				 m3

winter 766																				 m3

totaal 30.255															 6.006																				 m3 gasbesparing	m3

Besparing 24.249																	 m3 80%

Vermeden	kosten	gas 12.761,71€										 incl	€2999	teruggave	EB

onderhoud	jaarlijks 450,00€															

Benodigde	elektriciteit 2.801,11€												 -/- korting	€0,03/kWh	EB

Besparing	financieel 9.510,60€												

20	



23-02-17	

11	

Conclusies 

•  Effluent geschikt als bron, met een  
hogere temperatuur dan bijv. oppervlaktewater 

•  Effluent bevat veel energie van een lage temperatuur 
•  Geringe leidingeverliezen en relatief goedkope leidingen 
•  Keuze: centrale temperatuur verhogen of decentraal? 
•  Afnemers dicht in de buurt van bron nodig om te starten 

 
 

    Uw business case?   
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