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I.  INLEIDING 

Door het steeds schaarser worden van fossiele 

brandstoffen, de huidige CO2  problematiek en 

doordat de Europese energiemarkt alsmaar 

afhankelijker dreigt te worden van sociaal en 

economisch  onstabiele landen, moet de voorziening 

in energie duurzamer worden ingevuld. Duurzame 

energie kan geproduceerd worden uit  biomassa, 

aardwarmte,  zon- of windenergie.  De potentiële 

bijdrage van duurzame warmte in het bereiken van 

de klimaatdoelstellingen is vele malen groter dan de 

potentiële bijdrage van biomassa zon- en 

windenergie zoals geïllustreerd in Figuur 1. 

 

  
Figuur 1 Potentieel aandeel hernieuwbare energie uit reeds 

aanwezige warmte [1] 

De Stad Antwerpen wil voor de herontwikkeling 

van het projectgebied Slachthuissite / 

Noordschippersdok / Lobroekdok nagaan of de 

warmtevraag collectief en duurzaam kan worden 

ingevuld met behulp van het aanwezige 

oppervlaktewater, geothermie en warmtepompen. 

Het project gebied ligt nabij het Albertkanaal. Het 

oppervlaktewater van het Albertkanaal kan als 

warmtebron worden aangewend. 

 

Een warmtenet kan de warmte transporteren en 

distribueren naar de warmteafnemers. Een  

warmtenet wordt volgens de 

energieprestatieregelgeving (EPB) [2] als 

hernieuwbaar aanschouwd als minstens 45% van de 

energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. 

Met behulp van een warmtepomp kan onttrokken 

omgevingswarmte door toevoeging van arbeid 

worden opgewaardeerd naar een hogere 

temperatuur. Een warmtepomp wordt door het EPB 

als een hernieuwbare warmtebron beschouwd als 

deze een COP heeft van ten minste 4. De COP of de 

Coefficient Of Performance geeft de verhouding 

weer tussen de hoeveelheid geleverde warmte en de 

hoeveelheid verbruikte energie.  

 

Het oppervlaktewater kan worden aangewend als de 

warmtebron van de warmtepomp. De temperatuur 

van het oppervlaktewater koelt af tijdens de winter. 

Met behulp van geothermisch systeem kan er 

tijdens de zomer warmte worden opgeslagen om 

deze vervolgens tijdens de winter terug op te 

roepen. 

 

Geothermie is op te splitsen in diepe en ondiepe 

systemen. Deze masterproef zal zich enkel 

toespitsen op ondiepe geothermie. De ondiepe 

systemen onttrekken of slaan warmte op tot op 

200m diepte. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen een BEO en een WKO. Een WKO is een 

open warmte- en koudeopslag systeem, waarbij het 

grondwater dat fungeert als energiedrager wordt 

opgepompt uit een  watervoerende laag in de bodem 

(aquifer). Na het onttrekken van warmte wordt het 

grondwater terug in de bodem geïnjecteerd.  Een 

BEO (boorgat energieopslag) is een gesloten 

warmte- en koudeopslag systeem. Bij een BEO 

wordt de grond als een warmtebatterij gebruikt. Er 

zullen momenten zijn waar er warmte wordt 

onttrokken uit de aarde en momenten waar er 

warmte wordt geïnjecteerd. De warmte wordt 

uitgewisseld met het koelmiddel dat vloeit door de 

leidingen geplaatst in de bodem. Het 
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oppervlaktewater kan in de zomer worden ingezet 

voor het opwarmen van de grondmassa van de 

BEO. Deze opgeslagen warmte kan vervolgens in 

de winter worden aangewend. De balans tussen 

koude- en warmtevraag is belangrijk bij BEO- en 

WKO systemen. Als de warmtevraag hoger is dan 

de koudevraag zal de bodem of aquifer afkoelen en 

onbruikbaar worden. Indien beide vragen niet op 

elkaar zijn afgestemd zal er moeten geregenereerd 

worden.  

II.  DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef moet nagegaan worden welke 

systemen in warmte- en koudeopslag kunnen 

worden toegepast in het projectgebied. Er dient een 

model van het geopteerde systeem te worden 

opgebouwd die de warmtevraag invult.  

Figuur 2 geeft de in te vullen warmtevraag per uur 

weer over één volledig jaar. Dit warmtevraagprofiel 

werd opgemaakt in overleg met Stad Antwerpen en 

op basis van een voorlopig programma.Er is een 

maximum warmtevraag van 3,329MWh over één 

uur. Het systeem moet jaarlijks 8,77GWh warmte 

leveren. Er is geen koudevraag. 

 

 
 

Figuur 2 verwachte warmtevraag per uur over één jaar 

Uit het model wordt de invloed van de temperatuur 

van het oppervlaktewater nagegaan. Het bekomen 

model wordt getoetst aan een het basisscenario 

hierbij wordt enkel gewerkt met een 

condensatieketel bij een 90/70°C regime. Ook 

wordt bestudeerd of een warmtekrachtkoppeling 

(WKK) efficiënt kan worden toegepast. Er wordt 

vergeleken volgens volgende criteria: energetisch, 

financieel en aandeel hernieuwbare energie. 

III.  AANPAK 

Het model wordt in Matlab aangemaakt en zal 

quasistationair berekeningen doorvoeren. Het model 

zal modulair zijn opgebouwd uit een aantal grey-

boxen; de verbruiker, het warmtenet, de 

warmtepomp, de verdamperzijde, BEO, het 

Albertkanaal, de opslagtanks en de bijstook. De 

modules berekenen alle in- en uitgaande massa- en 

energiestromen. Figuur 3 geeft een schematische 

weergave van de opbouw van het model. 

 
Figuur 3 schematische weergave model Slachthuissite 

Er zullen  verschillende scenario’s aan het model 

worden opgelegd, deze zullen moeten worden 

uitgewerkt en worden getoetst aan elkaar. De te 

onderzoeken scenario’s verschillen in het 

temperatuurregime en in de warmte opwekkers. 

De vier te bestuderen scenario’s zijn: 

 SCEN1: 65/40 °C regime door warmtepomp 

 SCEN2: 65/30 °C regime door warmtepomp 

 SCEN3: 40/30 °C regime door warmtepomp 

met bijstook tot 65°C  

 SCEN4: 40/20 °C regime door warmtepomp 

met bijstook tot 65°C  

Hierbij kan de bijstook bestaan uit een 

condensatieketel of een WKK waarvan naast de 

geproduceerde warmte, de elektriciteit nuttig door 

het systeem wordt aangewend. Wanneer de WKK 

kwalitatief werkt, kan er via het steunmechanisme 

aanspraak worden gemaakt op certificaten. 

 

IV.  RESULTATEN 

De ondergrond van  het projectgebied Slachthuissite 

/ Noordschippersdok / Lobroekdok verleent zich 

ertoe om een BEO toe te passen, daar de 

ondergrond goed warmte geleid. De gemiddelde λ-

waarde van de grond van de Slachthuissite bevindt 

zich tussen de 2,1 en 2,2 W/mK (Robeyn & Hoes, 

2011) [3]. Volgens een studie uitgevoerd door 

VITO (Hoes, 2012) [3] is de ondergrond aan de 

Slachthuissite ‘minder geschikt’ tot ‘geschikt mits 

verkenning’ voor het toepassen van een WKO. Een 
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WKO is economisch en technisch gezien een te 

riskante optie. 

 

Het oppervlaktewater van het Albertkanaal, met 

maandelijkse gemiddelde temperaturen zoals 

weergegeven in Figuur 4 verleent er zich toe om de 

BEO en de warmtepomp te voeden. Het 

oppervlaktewater heeft een direct effect op de COP 

van de warmtepomp. Hoe hoger de temperatuur  

hoe minder energie het systeem nodig heeft bij het 

produceren van de warmtevraag. 

 

 
 

Figuur 4 gemiddeld temperatuurprofiel Albertkanaal voor de periode 

van 1995 t.e.m. 2013 (VMM) 

Alle vier de scenario’s zijn in staat een COP hoger 

dan 4 te bereiken. 

SCEN 1 kan een SPF (over het jaar uitgemiddelde 

COP) halen van 6,67. Alle door de warmtepomp 

geproduceerde warmte wordt als hernieuwbaar 

aanzien. De netto constante waarde (NCW) in 

functie van de verkoopprijs van de warmte wordt 

weergeven in Figuur 5. Wanneer de warmte verkocht 

wordt aan 0,045€/kWh is de NCW nul na ongeveer 

10,4 jaar. 

 

 
Figuur 5 NCW i.f.v. de tijd voor SCEN1 bij verschillende 

warmteprijzen 

Bij SCEN3 wordt de NCW nul na ongeveer 3,6 

jaar, bij een warmte verkoopprijs van 0,045€/kWh. 

De WKK werkt hier op aardgas. De WKK en 

warmtepomp leveren samen 52% hernieuwbare 

engergie. Wanneer de WKK op biogas wordt 

aangedreven zal deze warmte ook volledig als 

hernieuwbaar beschouwd worden. De door de 

WKK geproduceerde elektriciteit wordt gebruikt 

voor het aansturen van de warmte- en 

transportpompen, de rest wordt terug op het net 

geplaatst.  

V.  BESLUIT 

Ondanks het feit dat de energieprijzen voor de 

afzetmarkt en vele investeringskosten ruw geschat 

zijn, kan er naar rendabiliteit veel besloten worden. 

Dit uit de berekende energiestromen door het model 

en de energieprijzen. Het plaatsen van een BEO, 

opslagvaten en een bijstook resulteren in een betere 

werking van het systeem en  een goedkopere 

energiefactuur.  

Het toepassen van een WKK  installatie als bijstook 

of als enige warmtebron is een rendabele oplossing. 

Een WKK levert certificaten op, stroom en warmte. 

Hierdoor wordt er best voor een WKK gekozen in 

plaats van een condensatieketel op aardgas. 

Koudevraag zou het systeem  ten goede komen daar 

warme- en koudevraag elkaar kunnen invullen. 

Door het regenereren van de BEO wordt er koude 

geproduceerd die niet nuttig kan worden aangewend 

of verkocht. 
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