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GeoComfort
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Transitie duurzame energie

• Meeste energie voor ruimteverwarming en tapwater komt momenteel uit aardgas



Noodzaak restwarmte benutting

• Energierekening veel hoger bij verwarming van gebouwen door warmtepompen.

• Compensatie door eigen zonnepanelen.

• Fysieke ruimte in stedelijk gebied

• Aanschafkosten warmtepomp + PV



Initiatieven restwarmte benutting

• Grand Design Warmte Metropoolregio Amsterdam 

• Transitieplan Schaalsprong Warmte Amsterdam 



Initiatieven restwarmte benutting

Source Grand Design warmte metropool Amsterdam



Het potentieel restwarmte van data centers is veel 
groter en groeit continue

“IN 2016 THE AMSTERDAM DATA CENTER MARKET
GREW 30% IN SIZE. THE AVERAGE ANNUAL
GROWTH OF THE LAST 6 YEARS IS 17,5%” 
Source CBRE DDA report 2017

Data 
Centers 
30MW

Source Grand Design warmte metropool Amsterdam

Source State of Dutch data centers DDA 2017

Initiatieven restwarmte benutting



Toekomstige warmteopwekking

Woningen zonder gas = warmtepomp.  



Warmtebehoefte gebouwen

Gemiddelde woning
1600m3 gas = 15000kWh warmte

Gemiddeld oppervlak 116m2 
Koeling via vloerverwarming 10W/m2 
3 maanden actief = 2500kWh koeling

Energie warmtepomp = 3500kWh

TE LEVEREN VANUIT WARMTENET
9000kWh per woning
12000kWh woningen zonder koeling 



Warmtepomp aangesloten LT warmtenet.  

Data center

Warmtepompen in gebouwde omgeving

Toekomstige warmteopwekking



Gasverbruik zomer 
300m3 gas = 2800kWh warmte
Koeling = 2500kWh 

BALANS 

In zomer is warmtenet de warmteopslag 
batterij voor hergebruik

In zomer periode zal het data centrum 
warmte moeten opslaan over een periode 
van 6 maanden

Warmtebehoefte gebouwen



WIN / WIN
LT Warmtenetten zijn ideaal voor hergebruik van 
restwarmte uit data centers:
• Doordat ze direct zijn aan te sluiten
• Ze geen upgrade investering nodig hebben
• Geen verlies betekenen van potentieel uit de grid aansluiting
• Door een verlaging van energieverbruik koeling
• Door verlaging van waterverbruik voor verdampingskoeling

LT warmtenetten zijn goede oplossing in de gebouwde omgeving:
• Voor aansluiten van warmtepompen in woningen en gebouwen.
• Voor hergebruik eigen energie
• Door minimale transport verliezen
• Door opslagfunctie van energie
• Ter voorkoming van buiten opgestelde condensors met omgevingsrisico’s (klachten 

geluid en visueel)



Opzet en werking
Source ECN januari 2016

Data center 
2MW IT

Gebouwde omgeving equivalent aan 2.240.000m3 gasverbruik per jaar
= 1400 woningen of 180.000m2 kantoor of 90.000m2 hotel



Opzet en werking



Opzet en werking



Opzet en werking



Opslag warmte data centers 

In zomer maanden (6 maanden) wordt alle warmte 
opgeslagen

2MW IT data centrum:

4380h x 2,4MW = 10500MWh

44l/s x 4380h x 3600 = 700.000m3 en dus 
jaarverplaatsing van 1.4Mm3

Normaal vergunningstraject  



Risico’s voor data centrum

RISICO

1. Lekkage of drukverlies in het warmtenet

2. Zekerheid van afname van warmte ontbreekt

3. Te hoge retourwater temperatuur 

4. Onvoldoende afname warme winters

OPLOSSING

fysieke scheiding

warmtenet zien als een grid aansluiting. 

Capaciteit eigen koelers groot genoeg maken om 
voldoende koude te kunnen laden. 

Capaciteit eigen koelers groot genoeg voor vrije koeling



Beleidsmaatregelen overheid

- Gas zal komende jaren fors duurder worden. 

- Onderstaande voorbeeld Finland

- Investeringen in warmtenetten in stedelijk gebied

- Investeringen in warmtepompen in woningen



Business case kansen

- Meer IT vermogen uit dezelfde grid aansluiting

- Verbetering inkooptarieven groene stroom bij levering van warmte aan een energiebedrijf

- Verbetering energieverbruik t.b.v. koeling

- Verlaging van waterverbruik t.b.v. verdampingskoeling

- Subsidiegelden “onderdeel van groter geheel”

- Verlaging van maintenance kosten

- Lager vervangingsbudget als gevolg simpelere opzet
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Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
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