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Investeren in (op)leidingen
Afkicken van aardgas
noodzakelijk voor
vernieuwing
Uniek project zes jaar in
de pijpleiding
Purmerend warmt zich duurzaam
met lokaal snoeihout

Stadswarmte
winst voor het klimaat
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Als wij de voorspellingen van het Economisch Instituut voor de Bouw
mogen geloven, lijkt het dieptepunt ook in de bouwsector voorbij. Dat
stemt enigszins hoopvol. Zorgelijk is het feit dat duurzame programma’s, als gevolg van de recessie, al jaren schrikbarend achterblijven.
Ook 2010 was daarom geen goed jaar voor de warmtedistributie. De
beperkte warmtedistributie die in Nederland wordt toegepast, komt
voor het overgrote deel voor rekening van nieuwbouwprojecten. Nu
de realisatie van nieuwbouwwoningen al een aantal jaren stagneert,
schiet het met de groei van de warmtedistributie niet op. Wat dat betreft kunnen wij een voorbeeld nemen aan Zweden, waar momenteel
tachtig procent van de nieuwe aansluitingen op warmtenetten voor
rekening komt van bestaande bouw. Er zijn dus volop kansen om te
verduurzamen; Nederland moet ze alleen grijpen.
De uitspraken van wetenschappelijk onderzoeker Teus van Eck onderschrijf ik daarom direct. De innige band tussen Nederland en aardgas
blokkeert vernieuwing. In het interview in deze LOGSTORIES geeft
hij met een aantal duidelijke statements aan wat er nodig is om
collectieve warmtedistributie ook in Nederland van de grond te
krijgen. Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het wel kan. Stadsverwarming Purmerend (SVP) timmert flink aan de weg met het
programma Stadsverwarming 2.0. Dit programma moet er voor
zorgen dat straks 60.000 inwoners zich duurzaam kunnen warmen
met aardwarmte en snoeihout uit de omliggende bossen. Van dit
soort initiatieven krijg ik het nou warm!
Verder in dit nummer nog een artikel over het LOGSTOR Trainingscentrum in Hoofddorp en de LOGSTOR TwinPipe. Deze leiding wordt
in Scandinavië al volop toegepast en binnenkort start in Nederland
een eerste proefproject. Na zes lange jaren van voorbereiding is
begin 2011 een start gemaakt met de aanleg
van een grote staal-in-staal warmtetransportleiding tussen Diemen en Almere. Het is
voor het eerst in Nederland dat het leidingtracé circa 8 kilometer onder water doorgaat.
Wij houden u over het verloop van dit
unieke project op de hoogte. Ik wens u veel
leesplezier.

Sinds 2008 beschikt LOGSTOR
in Hoofddorp over een trainingscentrum voor het opleiden
en certificeren van monteurs.
Inmiddels hebben 200
monteurs een praktische op
leiding gevolgd. Daarnaast heeft
LOGSTOR de productkennis
van ruim 100 toezichthouders
bijgespijkerd met een
theoretische cursus en een
fabrieksbezoek in Denemarken.

Marvin Lathouwers is als gecertificeerde
opleider binnen LOGSTOR Nederland
verantwoordelijk voor de trainingen.
“Opdrachtgevers eisen tegenwoordig
dat de mofverbindingen in een leidingsysteem door gecertificeerd personeel
worden geïnstalleerd. Ik leid monteurs
op en certificeer ze voor het installeren
van LOGSTOR mofverbindingen, zoals
Electrolas bandmoffen en BX en SX
krimpmoffen. Tijdens deze praktische
trainingen besteed ik ook veel aandacht
aan lekdetectie en een correcte
verwerking van onze producten. Denk
bijvoorbeeld aan de opslag, het laden
en lossen van materialen en speciale
maatregelen die noodzakelijk zijn bij
extreme weersomstandigheden”, aldus
Lathouwers.

Hendrik Jan Kors
Directeur LOGSTOR Nederland,
hjk@logstor.com
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Lekdetectie
LOGSTOR is nog steeds bezig om
het cursusaanbod verder uit te breiden.
“Bij onze leidingsystemen wordt
standaard een lekdetectiesysteem
meegeleverd”, gaat Lathouwers verder.
“Het bewaken en beheren van dit
systeem is een aparte professie en
vaak wordt ik gevraagd om metingen
te verrichten en uitleg te geven. Op dit
moment is er nog geen aparte training
voor het meten van lekdetectiesystemen en wij zijn bezig die te
ontwikkelen. Deze training is bedoeld
voor opdrachtgevers, als beheerder van
de leidingsystemen, en voor aannemers.
Zij kunnen de aangelegde systemen
dan voor oplevering zelf doormeten
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LOGSTOR investeert
in (op)leidingen
en storingen lokaliseren. Wij gaan deze
training organiseren in ons eigen
trainingscentrum en het is de bedoeling
dat deze eind 2011 voor het eerst gaat
plaatsvinden.”

WeldMaster
Vorig jaar heeft LOGSTOR de verbeterde
lasmachine WeldMaster in Nederland
geïntroduceerd. Met deze innovatieve
PE lasmachine is het mogelijk om
unieke mofverbindingen te maken,
die ook traceerbaar zijn via het GPSsysteem. Om monteurs vertrouwd te
maken met deze nieuwe lasmachine
wordt er in de training voor bandmofverbindingen specifiek aandacht aan
besteed. De cursisten krijgen een
aparte module over de WeldMaster
gepresenteerd, waarin theorie en
praktijk geïntegreerd zijn.

is het belangrijk dat je beschikt over
de juiste certificaten. Deze zijn slechts
voor een bepaalde tijd geldig dus
om gecertificeerd te blijven moet
je regelmatig een herhalingscursus
volgen. Ik vind de trainingen bij
LOGSTOR heel compleet. Naast een
theoriegedeelte over het materiaal
en de opslag ervan, leer je ook hoe je
secuur en schoon te werk moet gaan.
Tijdens het praktijkgedeelte ga je zelf
aan de slag met het lassen van bijvoorbeeld een bandmof of het krimpen
van een BX mof. Cursusleider Marvin
Lathouwers van LOGSTOR controleert
je werk, maar geeft tegelijkertijd ook
veel tips. Na een goede afronding van
het praktijkgedeelte en het afleggen
van een kort theorie-examen ontvang je
het benodigde certificaat”, vertelt Kafoe.

Inhoud toevoegen
Compleet
Maurice Kafoe werkt als isolatiemonteur
bij aannemingsbedrijf A. Hak. De
afgelopen jaren heeft hij verschillende
trainingen gevolgd in het opleidingscentrum van LOGSTOR. “Om als
isolatiemonteur te kunnen werken,

“Als monteur kun je zelf ook inhoud
toevoegen aan de cursus”, vervolgt
Kafoe. “De praktijk is namelijk toch
de beste leerschool. Als wij in het
veld tegen een probleem aanlopen,
verzinnen wij daar vaak zelf een
oplossing voor. Ik neem dan contact

op met Marvin Lathouwers om dit
te bespreken. Het gebeurt zeer regelmatig dat hij deze oplossing toevoegt
aan het trainingsprogramma. Zo
kunnen andere monteurs daar ook
weer van leren.”

Praktijkgevoel
Ook LOGSTOR-collega Marcel
Olijerhoek is een gecertificeerd instructeur. Hij traint regelmatig groepen
werkvoorbereiders, uitvoerders,
opzichters en projectleiders.
Olijerhoek: “Vaak organiseren wij
opleidingen in samenwerking met
opdrachtgevers. Wij gaan met deze
mensen naar Denemarken voor een
theoretische en praktische cursus,
waarin een groot aantal onderwerpen
aan de orde komt. Wij besteden
aandacht aan productkennis, ontwerp,
lekdetectie, warmteverliezen en opslag
en montage. Naast de theorie brengen
wij de cursisten ook praktijkgevoel bij
en krijgen zij bijvoorbeeld gelegenheid
om zelf een mofverbinding te
monteren. De training wordt vaak
gecombineerd met een bedrijfsbezoek
aan onze fabriek in Fredericia.”

•
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Teus van Eck pleit voor verandering

‘Afkicken van aardgas
noodzakelijk voor vernieuwing’
Nederland loopt nog niet warm voor duurzame warmte. Op dit moment maakt warmtedistributie slechts
vier procent van de Nederlandse markt uit. In veel situaties is het echter de meest effectieve en efficiënte
manier om energie te besparen en te verduurzamen. Onafhankelijk deskundige Teus van Eck windt er geen
doekjes om: “Wij zijn verslaafd geraakt aan aardgas en dat blokkeert vernieuwing. Nederland laat kansen
liggen en kijkt teveel naar de korte termijn.”
Van Eck is een warm pleitbezorger dat
Nederland zich gaat openstellen voor
nieuwe oplossingen. “Met de huidige
gasprijzen is de HR-ketel helaas nog
steeds de goedkoopste oplossing voor
warmte”, aldus Van Eck. “Maar vanuit
milieuoverwegingen zou die HR-ketel
eigenlijk verboden moeten worden.
Er wordt nu nog vooral geroepen om
het ‘het niet meer dan anders principe’, waarbij nieuwe oplossingen niet
duurder mogen zijn dan de traditionele
oplossingen. Het is tijd om deze krampachtige koppeling los te laten. Het nog
beschikbare Nederlandse aardgas moet
benut worden voor hoogwaardige toepassingen in plaats van het te verbranden om er warm water van te maken.”
4

Gebrek aan kennis
“In de aansluiting van bestaande woningen is de meeste winst te behalen”,
vervolgt Van Eck. “In Zweden komt
momenteel tachtig procent van de
nieuwe aansluitingen op warmtenetten
voor rekening van bestaande bouw. Dat
vereist echter wel een omslag in het
denken en handelen van ons aardgasminnende land. Vanuit milieuoogpunt
is collectiviteit prima, maar maatschappelijk hebben wij het idee gekregen dat
iedereen vrij moet kunnen kiezen. Dat
is dus strijdig met elkaar. Alleen met
duidelijke communicatie over de potentie en klantvriendelijkheid van dergelijke
warmtesystemen kunnen we het in
Nederland beter gaan doen. Helaas

werken en denken warmtedistributiebedrijven vaak nog erg traditioneel en
vergeten ze dat verdere verduurzaming
van warmtebronnen een must is.”

Tegenstrijdig bezig
“De meeste mensen denken bij warmtedistributie traditioneel nog aan het aftappen van warmte van een elektriciteits
centrale”, gaat Van Eck verder. “Nieuwe
duurzame bronnen, zoals bijvoorbeeld
zonnewarmte, geothermie en biomassa
zijn echter ook uitstekend te combineren met warmtedistributiesystemen.
Bij de recent gebouwde en in aanbouw
zijnde elektriciteitscentrales vindt
nauwelijks benutting van restwarmte
plaats. Ook is de energiemarkt te

Cartoon: Huib Jans, Mec Studio
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“Directe voorlichting naar politiek,
bedrijven, bewoners en woningcorporaties moet de huidige beeldvorming doorbreken en zorgen dat
we het nu anders gaan doen.”
Teus van Eck

eenzijdig op elektriciteit gericht en hebben producenten nauwelijks belang bij
levering van restwarmte.”

Winst in bestaande bouw
Waarom komt collectieve warmtedistributie nog maar zo moeizaam van
de grond?
Van Eck: “Dergelijke systemen vereisen
andere vakkennis en ik ben van mening
dat er nog nauwelijks echt naar gekeken
is. Ook woningbezitters weten vaak niet
wat de mogelijkheden en voordelen van
warmtesystemen zijn. Zij moeten
worden wakker geschud en hogere
eisen gaan stellen aan hun warmte. De
besluitvorming is lastig omdat in principe
alle betrokken woningen in een gebied
mee moeten doen. Het oorspronkelijke
voordeel van goedkoop aardgas is nu
eigenlijk een nadeel en blokkeert
vernieuwing. Zweden ontbeert een
goede infrastructuur voor gas, waardoor
warmte moet concurreren met olie of
elektriciteit. Daar lukt het dus wel.”

Energiecoach
“Voor bestaande bouw is de positie
van warmtedistributie nog sterker
dan bij nieuwbouw. Dankzij goede
isolatie kun je bij nieuwe woningen het
energieverbruik al vrij ver terugdringen.
Bij bestaande woningen is het veel
duurder en ook lastiger om de schil
van een woning te verbeteren”,
legt Van Eck uit. “Ik zie ook een
duidelijke rol weggelegd voor een

Kort curriculum

Doctorandus ingenieur Teus van Eck heeft meer dan veertig jaar werkervaring in
de energiesector. Van Eck is al jaren gefascineerd door de belangenstrijd tussen
milieu, economie en voorzieningszekerheid. Sinds 2006 werkt hij als onafhankelijk
specialist op het gebied van elektriciteit, warmte en milieu. Vorig jaar verscheen
zijn tweede boek: ‘Het grote energieboek voor duurzaam wonen; kwestie van
organiseren en doen!’. Voor meer informatie: www.teusvaneck.nl.

partij die verantwoordelijk is voor de
kwaliteitsbewaking bij de aanleg,
installatie, oplevering en het beheer van
collectieve systemen. Ik denk dan aan
zogenaamde ‘energiecoaches’. Dit zijn
praktijkmensen die directe voorlichting
geven aan toekomstige en huidige
bewoners en voor kwaliteitsbewaking
van het gehele proces zorgen.”

EPC scheiden
De markt beseft inmiddels dat de
huidige energieprestatiecoëfficiënt
(EPC) voor nieuwbouw en de
energielabeling voor bestaande bouw
vooral geënt zijn op vaste theoretische
normen en moeilijk toepasbaar zijn
voor collectieve systemen. Van Eck:
“Alleen door de EPC en energielabeling
van gebouw en installaties helemaal
te scheiden, kunnen alle energieopties
objectief met elkaar vergeleken
worden. Verder ben ik van mening dat
wij in Nederland moeten gaan werken
met te garanderen praktijkprestaties.
Leveranciers moeten bereid zijn om
duidelijke garanties af te geven voor

de milieuprestaties die gerealiseerd
kunnen worden. Als je goede keuzes
maakt, met goede bronnen en het wordt
goed aangelegd en beheerd, dan kun je
energetisch geweldig scoren.”

Warmtenetbeheerder
Organisatorisch gezien vormt de
financiering van warmtenetwerken
vaak een probleem. De hoge
aanloopinvesteringen in combinatie met
strenge terugverdieneisen zorgen ervoor
dat private partijen de financiering niet
rond krijgen. “Ik pleit daarom voor een
warmtenetbeheerder. Warmtenetten
moeten, daar waar het zinvol is, net
als de netten voor gas en elektriciteit
worden behandeld. Waarom moeten
we het voor warmte in één keer heel
anders gaan doen? Een transparante op
efficiency gebaseerde publiek private
samenwerking kan daarvoor een prima
instrument zijn. Een vereenvoudiging van
de besluitvorming, groene financiering en
verplichtingen voor de warmteproducenten
zijn daarbij onmisbare aanvullende
instrumenten”, besluit Van Eck.

•
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Bijzonder project
zes jaar in de pijpleiding
De 11.000 nieuw te bouwen woningen in de wijk Almere Poort en de huidige woningen in Almere Stad krijgen
straks warmte vanuit de nieuwe elektriciteitscentrale in Diemen. Daarvoor is aannemer A. Hak Leidingbouw begin
dit jaar gestart met de aanleg van een 8,5 kilometer lange warmtetransportleiding, die voor een groot deel onder
het IJmeer doorloopt. Een bijzonder project waar zes jaar van overleg en onderzoek aan vooraf zijn gegaan.
Vanaf de zomer van 2004 wordt er al
nagedacht over het leidingwerk van
dit unieke project. Op dat moment zijn
de leidingtracé’s nog niet vastgesteld
en verschillende alternatieven worden
onderzocht. De partijen bestuderen
onder andere de mogelijkheid leidingen aan de Hollandse Brug te hangen,
trace’s rondom Muiderberg en ook
boringen onder de haven van Muiden
passeren de revue. Uiteindelijk blijkt
de aanleg van een warmtetransportleiding in vrijwel een rechte lijn van de
centrale in Diemen naar Almere Poort,
in de bodem van het IJmeer, de meest
haalbare optie. Het is wereldwijd voor
het eerst dat een warmteleiding van
deze lengte onder water doorloopt.

Staal-in-staal
Bij de keuze voor de juiste warmtetransportleiding gaat men niet over
één nacht ijs. Gaat de voorkeur uit naar
stalen leidingen met purschuim in een
PE-mantel of toch naar het robuustere
systeem staal-in-staal met purschuim
of een vacuümisolatie? Als leverancier
van beide systemen brengt LOGSTOR
expertise in. Na een uitvoerige risicoanalyse door Tebodin wordt uiteindelijk
voor het betrouwbare staal-in-staal
systeem met vacuümisolatie van
6

FW Fernwärme Technik GmbH gekozen.
LOGSTOR vertegenwoordigt dit systeem in Nederland. De engineers zien
zich gesteld voor een grote uitdaging
omdat veel technische aspecten, zoals
uitzetting en interactie tussen grond en
leidingwerk, opgelost moeten worden.
De opdracht voor de aanleg van de
warmtetransportleiding is in 2010
gegund aan A. Hak Leidingbouw. Deze
aannemer en FW Fernwärme Technik
komen snel tot een akkoord en na
exact zes lange jaren van voorbereiding
kan het staal voor de leidingen besteld
worden.

In volle gang
Sinds begin dit jaar is de productie
van de buizen in volle gang. Op de dijk
bij de Pampushaven in Almere zijn de
lasteams van de aannemer volop bezig

de strengen staal-in-staal van circa
700 meter aan elkaar te lassen. Trucks
rijden af en aan om de geïsoleerde
leidingen vanuit Celle in Duitsland op
de bouwplaats af te leveren. Deze
zomer worden de leidingstrengen
vanaf een ponton in een nog te baggeren sleuf gelegd. Ook zullen er een
aantal horizontaal gestuurde boringen
plaatsvinden, waaronder een boring
waarbij het in- en uittredepunt van de
boring op het water is. De 8 kilometer leiding die onder water verdwijnt,
bestaat uit voorgespannen delen. Het
voorspannen geschiedt hydraulisch op
het ponton in het IJmeer. Dit project
vraagt zeer veel technische kennis en
kunde van alle partijen. In een volgend
nummer van LOGSTORIES leest u
meer over het verloop van dit unieke
project.

•

De warmtetransportleiding is 8,5 kilometer lang en ligt 1,5 meter diep in de
bodem onder het IJmeer.
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“Duurzame warmte
is de sleutel naar een
duurzame toekomst.
Warmtenetten vormen
een flexibele infrastructuur waarop allerlei
hernieuwbare energiebronnen kunnen worden
aangesloten.”
Peter Odermatt,
algemeen directeur SVP

Purmerend warmt
zich duurzaam met
lokaal snoeihout
Stadsverwarming Purmerend (SVP) steekt haar ambitie niet onder
stoelen of banken. Het bedrijf wil uitgroeien tot het meest duurzame
warmtebedrijf in Nederland. SVP zal deze ambitieuze doelstelling
realiseren door een lokale energietransitie van grijze, fossiele
restwarmte naar groene, hernieuwbare warmte. SVP wil daarvoor
geothermie gebruiken en gaat samenwerken met Staatsbosbeheer,
zodat de 60.000 inwoners van Purmerend zich straks duurzaam
kunnen warmen met aardwarmte en het snoeihout uit de
omliggende bossen.
In december 2010 hebben SVP en
Staatsbosbeheer een intentieovereen
komst voor samenwerking onder
tekend. Dit jaar wordt de bouw van een
biomassa-installatie verder onderzocht.
De samenwerking levert voor beide partijen een win-win situatie op. SVP weet
zich verzekerd van de continue levering
van de benodigde groene grondstoffen
in de vorm van lokaal en regionaal
snoeihout of duurzaam gekweekt hout.
Staatsbosbeheer hoopt met de levering
van snoeihout achterstallig onderhoud
in de bossen te financieren. SVP heeft
haar aanpak voor de komende jaren
uitgewerkt in het programma Stadsverwarming 2.0. De Europese Commissie
en de Europese Investeringsbank onderschrijven het innovatieve en duurzame
karakter van de plannen en om de voorbeeldfunctie te benadrukken is aan het
programma ELENA-subsidie (European
Local Energy Assistance) toegekend.
Purmerend is na Barcelona de tweede

Europese stad die deze subsidie heeft
gekregen.

SlimNet
Het programma Stadsverwarming 2.0
rust op drie pijlers: duurzame productie,
distributie en consumptie van warmte.
In het deelprogramma SlimNet gaat
SVP de distributie optimaliseren. Met
een geavanceerd netmodel wordt
het warmtenet op een slimme manier anders aangelegd. Daarbij wordt
gebruikgemaakt van minder leidingen
en kleinere diameters en in plaats van
staal kiest SVP voor duurzaam kunststof
leidingmateriaal. “Deze renovatie en
innovatie van het warmtenet dringt het
warmteverliespercentage met 36%
terug en levert daardoor 10% energiebesparing op. Tegelijkertijd neemt het
aantal storingen in het net met 50% af.
Met SlimNet kunnen wij onze klanten
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam
warmte leveren. Wij zetten daarmee een

Warmtestad van NL

Qua aansluitingen is Purmerend nu al dé
warmtestad van Nederland. Circa 75% van
de stad is aangesloten op stadsverwarming
en daarmee heeft Purmerend het grootste
percentage aansluitingen per inwoneraantal.
Met een toekomstbestendig distributienet
en groene warmte voor 24.000
huishoudens en 1.000 bedrijven wil SVP
vanaf 2014 een CO2-reductie van 100.000
ton per jaar realiseren met onafhankelijkheid
van fossiele brandstoffen.
belangrijke en noodzakelijke stap om
van Purmerend met recht dé warmtestad van Nederland te maken”, aldus
directeur Odermatt van SVP.

Duurzame consumptie
Het deelprogramma Purmerend
Bespaart besteedt aandacht aan duurzame consumptie. Door lokale samenwerking met bewoners, installateurs,
woningcorporaties en gemeente wordt
efficiënt eindverbruik gestimuleerd,
onder meer door het beter inregelen
van binneninstallaties en het geven van
voorlichting over energiebesparing.

Gedeelde passie
SVP is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007. Vanaf dat moment werken
SVP en LOGSTOR regelmatig samen.
“De afgelopen jaren hebben wij met
LOGSTOR een prettige relatie opgebouwd. Wij informeren elkaar over
nieuwe ontwikkelingen en bij gecompliceerde problemen denkt LOGSTOR mee
over doelmatige en efficiënte oplossingen”, aldus Odermatt. “Zowel LOGSTOR
als SVP is van mening dat stadsverwarming in Nederland een ondergewaardeerd principe is. Wij willen de stadsverwarming terugbrengen op de agenda en
werken daarom graag samen met
bedrijven die dezelfde passie voor
duurzame warmte nastreven.”

•
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TwinPipe reduceert
warmteverlies met 50%
Eind vorig jaar is de LOGSTOR TwinPipe door de Deense District Heating

Een exploitatievergelijking van 1.000
meter van verschillende typen
ondergronds aangelegde geïsoleerde
leidingen toont een reductie van
warmteverlies en CO2-besparing aan
die oploopt tot meer dan 52%.

Association uitgeroepen tot ‘Groen Product Warmtedistributie 2010’. De
dampdichte laag van de TwinPipe zorgt ervoor dat het warmteverlies en de
CO2-emissie tot 50% gereduceerd wordt ten opzichte van conventionele
warmtedistributiesystemen.
De TwinPipe bestaat uit één omhulsel
dat plaats biedt aan twee leidingen,
omgeven door een dampdichte laag.
Deze laag bestaat uit een homogene
celstructuur die wordt gerealiseerd door
het conti productieproces en resulteert
in een gemiddelde Lambda-waarde

Bereken zelf hoeveel warmteverlies en
CO2-besparingen u met de TwinPipe
kunt realiseren. Vergelijk verschillende
LOGSTOR-producten met elkaar in ons
online calculatieprogramma op
www.logstor.com/calculator.
Stadscentrum Kopenhagen, 2006

van 0,023 W/mK. De dampdichte
laag zorgt ervoor dat de isolerende
eigenschappen gedurende de gehele
levensduur van de leidingen gegarandeerd blijven. Hoewel de TwinPipe
al circa tien jaar bestaat, heeft het
gebruik ervan de afgelopen drie jaar
in Scandinavië een grote vlucht genomen. Het feit dat de leidingen het
warmteverlies met de helft reduceren
past in de energiebesparende maatregelen die in Scandinavië op grote
schaal worden toegepast. In Nederland wordt de TwinPipe binnenkort
voor het eerst toegepast.

•
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