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I.  INLEIDING 

A.  Abattoir 

Abattoir is een bedrijf gelegen in Anderlecht, het is 
vooral bekend om de slachthuis capaciteit die op de 
site aanwezig is en de daarmee gepaard gaande 
vleesexport. Verder vinden er tal van versmarkten 
en rommelmarkten plaats onder de historische 
markthal en zijn de kelders van Kuregem er ook 
gelegen.   
 
Abattoir wil de bestaande site onderwerpen aan een 
grondige vernieuwing en renovatie en heeft 
hiervoor een masterplan uitgewerkt. Naar 
aanleiding hiervan wil men op een zo duurzaam en 
efficiënt mogelijke manier met energie omspringen. 
Daarom werd de vraag gesteld of het mogelijk is om 
met een LT-warmtenet, waaraan de restwarmte  
van de koelinstallatie van het slachthuis wordt 
gekoppeld, warmte kan voorzien worden voor de  
verschillende afnemers.  
 

B.  Lage temperatuur thermische seizoensopslag  

De nood aan opslag van thermische energie komt 
voort uit het verhaal van vraag en aanbod. De 
koelinstallatie zal het hele jaar door restwarmte 
afgeven en een piekafgifte kennen in de zomer, 

                                                           
 

terwijl de vraag van de verbruikers naar warmte zich 
vooral zal situeren in de wintermaanden. Deze 
onbalans kan opgevangen worden door vier 
systemen voor grote thermische opslag, namelijk: 
TTES (tank thermal energy storage), BTES (borehole 
thermal energy storage), PTES (pit thermal energy 
storage) en een aquifer. 

C.  LT-warmtenet en lage-temperatuur afgifte 
systemen 

Vermits er gewerkt wordt met lage temperaturen 
moet er een afgiftesysteem voorzien worden dat 
erin slaagt om met deze lage temperatuur de 
warmtenood van de verbruikers in te vullen na de 
thermische seizoensopslag.   
 
De connectie tussen de opslag en de verbruiker kan 
gerealiseerd worden door een 4e generatie 
warmtenet. Dit soort warmtenet wordt gekenmerkt 
door een lage werkingstemperatuur (30 – 50°C). 
Werken met dergelijke lage temperaturen zorgt 
ervoor dat er naast restwarmte ook duurzame 
energiebronnen in het verhaal kunnen betrokken 
worden. Zo kunnen warmtepompen, geothermie, 
thermische zonnepanelen of PVT-panelen een 
ondersteunende of aanvullende functie hebben 
binnen deze case.  
 
Om de verwarming te voorzien in de ruimtes wordt 
niet langer naar de traditionele systemen 
teruggegrepen (radiotoren, warme lucht) maar naar 
mogelijkheden voor lage temperatuurafgifte zoals 
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BTK (betonkernactivering) en vloerverwarming. 
Hierbij zal BTK de warmte, afkomstig van het LT-
warmtenet, gebruiken om de massa (de 
betonstructuur) van het gebouw op te warmen. Zo 
wordt een zelfregelend systeem bekomen dat een 
constante temperatuur in het gebouw garandeert. 
Bij vloerverwarming zal water rondgepompt 
worden in buisjes in de chape op de betonplaat om 
de ruimte van verwarming te voorzien. Naast de 
lage werkingstemperatuur bieden dergelijke 
systemen ook de mogelijkheid tot koeling in de 
zomermaanden.   

II.  DOELSTELLINGEN 

Er zijn verschillende doelstellingen in deze thesis. 
Ten eerste moet er onderzoek verricht worden naar 
de technische mogelijkheden voor grootschalige 
seizoensopslag van lage temperatuur restwarmte 
en naar lage temperatuur warmtenetten. 
 
Verder moet de aanvaardbaarheid, 
verdedigbaarheid en financierbaarheid van een 
dergelijk concept aangetoond worden aan de hand 
van referentieprojecten die gebruik maken van 
dergelijke systemen. 
 
Als laatste moet een principeschema en een 
energiebalans met betrekking tot koppeling tussen 
condensorwarmte, buffer en (warmtepomp) 
warmtenetwerk opgesteld worden.  
 
Deze pre-engineering moet Abattoir in staat stellen 
om een geïnformeerde keuze te maken om een 
dergelijk concept te gaan uitwerken in de 
vernieuwing van de site. 

III.  METHODIEK EN RESULTATEN  

A.  Bepaling energiebalans 

Voor het bepalen van de energiebalans werd eerst 
de mogelijke restwarmterecuperatie berekend. De 
bekomen hoeveelheid restwarmte is 1846653 kWh 
(op temperatuur van 40°C) op jaarbasis. Deze werd 
bepaald op basis van een referentieweek in de 
maand september.  

De totale benodigde warmte-energie werd 
berekend op basis van de te verwarmen oppervlakte 
van de afnemers en bedraagt 1684170 kWh.  

Verder wordt er rekening gehouden met de 
eventuele opbrengst van thermische zonnepanelen 
of PV-panelen. De opbrengst van de PV-panelen kan 
aangewend worden om warmtepompen aan te 
drijven waarmee de temperatuur in de buffer kan 
verhoogd worden. Met de thermische panelen 
wordt de temperatuur in het buffervat rechtstreeks 
verhoogd.  

De maximale opbrengst wordt bepaald bij het 
benutten van de volledige beschikbare oppervlakte 
voor het plaatsen van panelen. Indien voor PV-
panelen gekozen wordt levert dit een waarde van 
2543350 kWh op, en indien er geopteerd wordt 
voor thermische zonnepanelen wordt er 2491899 
kWh (vlakkeplaatpanelen) of 2803386 kWh 
(vacuümbuispanelen) opgewekt.     

B.  Keuze seizoensopslag 

Van de vier mogelijke seizoensopslagsystemen 
(overzicht in tabel 1) worden er twee weerhouden: 
er kan gewerkt worden met een BTES, of er kan 
gebruikt gemaakt worden van een TTES  bv. van 
Ecovat. 

 

Tabel 1: Vergelijking tussen de verschillende seizoensopslagsystemen 

 Omgevings 

afhankelijk 

Opbouw 

mogelijkheid 

PTES Neen Neen 

BTES Ja Ja 

TTES Neen Ja 

Aquifer Ja Neen 

 

Het systeem met een aquifer komt niet in 
aanmerking ten gevolge van  de geografische ligging 
van de site van Abattoir: de site ligt namelijk in 
bewoond gebied en het opslaan van warmte in 
grondwaterlagen moet aan een te strenge 
reglementering voldoen. Ook is het niet zeker dat 
grondwaterlagen (indien deze aanwezig zouden 
zijn) altijd onder de site zullen blijven liggen, 
waardoor het blijvend karakter van het systeem niet 
kan gegarandeerd worden.   
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Het PTES systeem is een zeer groot systeem 
waarboven geen verdere constructie kan 
opgebouwd worden. Door de beperkte beschikbare 
oppervlakte op de site vervalt ook dit systeem. 

C.  Keuze afleveringssysteem 

Voor de keuze van het verwarmingssysteem zou 
vloerverwarming in deze case de meest 
aangewezen oplossing zijn. Zowel BTK als 
vloerverwarming zijn trage verwarmingssystemen, 
maar BTK heeft nog een grotere traagheid dan 
vloerverwarming. Verder is er met BTK geen aparte 
ruimteregeling mogelijk. Dit zou in de particuliere 
sector (voor het opwarmen van de 
woonoppervlakte) niet aanvaard worden. De 
bewoners willen immers elke ruimte apart kunnen 
verwarmen en de warmte in iedere ruimte laten 
variëren. Dit is wel mogelijk met vloerverwarming 
indien er voldoende circuits worden aangelegd.  
 
Verder zitten de te verwarmen kantoorruimten, 
culturele ruimten, … soms verweven in één en 
hetzelfde gebouw (figuur 1). Ook hier zal BTK niet de 
nodige flexibiliteit kunnen bieden waardoor 
vloerverwarming een betere keuze is. 
 

 
Figuur 1: Indeling MANUFAKTURE [1] 

IV.  BESLUIT 

Ondanks de grote variatie aan onderwerpen en 
moeilijkheden die een dergelijk groot project met 
zich meebrengt zijn de doelstellingen van deze 
thesis gehaald. Er werden referentieprojecten met 
grote relevantie op de Abattoir case teruggevonden 

en besproken, er werd uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor grootschalige lage 
temperatuur seizoensopslag en er werd een 
energiebalans opgesteld. 
 
In functie van het realiseren van het project is 
weliswaar een verdere  gedetailleerde studie nodig. 
Zo is de restwarmterecuperatie bepaald op de 
huidige installatie, en deze zou moeten bepaald 
worden op de toekomstige koelinstallatie en de 
nieuwe koelruimtes. Ook zal er verder aandacht 
moeten besteed worden aan het 4e generatie 
warmtenet om de verliezen hiervan te bepalen. 
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