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Het energielandschap verandert 

De energievraag  
wordt meer en meer met 
elektriciteit geleverd 



Dit leidt tot knelpunten 

Het elektriciteitsnet kan  
een hogere piekbelasting 
verwachten 



Maar tegelijkertijd… 

Biedt dit vaak ook veel kansen 
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Quote’s 

• PUE discussie is nu wel gevoerd! 

• Onderscheidend vermogen, duurzaamheid is 
niet meer! 

• Lage PUE betekent nu nog het efficiënt 
weggooien van warmte! 

 

 

 



Restwarmte benutting 

• Concept 1: Opslag ondergronds (balans) 

• Concept 2: Opwaardering van warmte  

 Toekomst: Directe uitwisseling 

– Betere focus efficiënt oogsten van warmte! 



Concept 1: Datacenter en UvA 

• Nieuwbouw datacenter  

• WKO voor beiden, datacenter en universiteit 

• Ondergrondse warmte-uitwisseling 

• DC laadt warmte voor UvA 

• Systemen onafhankelijk 

• Mogelijkheid directe RW 

      



Concept 2: Gasmotorwarmtepomp 
• Datacenter Previder en Kantoren Odin groep 

• Warmte-uitwisseling restwarmte naar kantoor 

• Koeling gebruiken voor datacenter 

• Warmte beschikbaar op hoge temperaturen (70 oC) 



Projectvoorbeelden 

Restwarmteopslag  
Ondergronds WKO 

Restwarmteopwaardering 
Warmtepomp 

Previder Hengelo X 

Equinix / UvA   Amsterdam X X (eigen pand) 

RUG Gr’ning 650 kWth X X 

Vitens Arnhem X 

Nikhef DUWO Amsterdam X X 

Irdeto Hoofddorp 400 kW ict X X 

Ter Gooi Zkh Blaricum X 



Waardering Restwarmtebenutting 

• Whitepaper #29 green grid (2010) 

– Energy Reuse Efficiency en Energy Reuse Factor 

– ERF = hergebruikte energie / totale energie 

– ERE = (1-ERF) * PUE 

 



Voorbeeld waardering RW 
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Nabije toekomst: Direct energie benut 
Temperatuur  
restwarmte 

Toepassingsgebied Maximale 
chiptemperatuur 

>12 en < 25 oC Voorverwarming warm tapwater 
Voorverwarming luchtbehandeling. 
Leveren aan een WKO systeem 

> 25 oC en < 70 oC Laag temperatuur CV verwarming 
Warmte voor tuinders 
Zwembadverwarming 

 
  
70 oC ? 
 

> 70 oC Tapwater verwarming 
Industriële toepassingen 
ORC technieken 

Realiteit ? 

Innovatie ? 

NU 



Temperatuur optimalisatie 

• Watergekoelde servers 

• Submersion cooling, onderdompeling servers 

– verdampend  

– niet verdampend 

 

 



Toekomst;  

- Biogas inkoppeling op NSA/WKK/Turbine 
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Toekomst  

- Brandstofcellen 

- Bloomenergy 

- Hexis 

- Baxi 

- CGCL 

- Etc. etc ………. 

 

 



Toekomst  

- RED      Omgekeerde elektrodialyse  

 



Productontwikkelingen 

• Geoptimaliseerde vloeistofkoeling 

– Koeling in de chip, b.v IBM 

• Gelijkstroom datacenters 

– Belemmering angst, kennis, kunde? 

   http://www.green.ch, ABB  

http://www.green.ch/


Toekomst, anders denken 

Elektra Gas 

Atmosfeer 



Toekomst, anders denken 

 

 

 

• http://nerdalize.com/ 



Nu vervolgstap maken! 

• Ontwikkel nu visie; ander energielandschap! 

• Datacenters centrale rol duurzame 
energievoorziening!? 



Contactgegevens 

• Installect, Ronald Smit tel: 06-29014601 

• E-mail: smit@installect.nl 

• Liandon, Rob Goes Tel: 06-11357803 

• E-mail:  rob.goes@alliander.com 

 

• Bezoek ons bij stand 12 van Geocomfort 

mailto:smit@installect.nl
mailto:smit@installect.nl
mailto:rob.goes@alliander.com
mailto:rob.goes@alliander.com
mailto:rob.goes@alliander.com


Deze lezing werd u aangeboden door: 


