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Doelstelling van de 
presentatie

✓ Uitdagingen bij realisatie riothermie Vlaanderen

✓ Praktijk versus theorie

✓ Specifieke context sociale huisvesting



I. Locatie

II. Haalbaarheidsstudie

III. Concept & plan

IV. Resultaten

Algemeen schema V/D 
presentatie



Locatie

✓Monseigneur Van Waeyenberghlaan, Leuven

✓ Aantal wooneenheden: 92

✓ Eigenaar: Sociale huisvestingsmaatschappij 

Dijledal



De volgende parameters dienen te worden 
onderzocht = vereiste input voor het project

✓ 2.1 Analyse van het bestaande gebouw 

✓ 2.2 Warmtevraag in de winter

✓ 2.3 Restwarmte in het rioolwater

II. Haalbaarheidsstudie



• 2.1 Analyse van het bestaande 
gebouw (EPB)

II. Haalbaarheidsstudie



✓ Bijkomende dakisolatie nodig en in 
verschillende appartementen dienen de 
radiatoren te worden vergroot.

✓Uniforme verdeling van het stookwater 
over de verschillende appartementen.

✓ Radiatoren dienen voorzien te worden 
van een thermostatische kraan.

✓ Temperatuur bij voorkeur niet onder 16°

2.1 Analyse van het bestaande
gebouw



II. Haalbaarheidsstudie





✓ Pompput op openbaar domein (naast riolering)

✓ Gefilterd rioolwatercircuit naar warmtewisselaar stookplaats 

✓ 2 x 125 kW warmtepomp met een 45°C stooklijn (max. 55°C)

✓ Warmtelevering CV + voorverwarmen sanitair water tot 45°C

✓ Bestaand verwarmingssysteem (op mazout) is vervangen door 
back-upsystem (500 kW gascondensatieketels, kan autonoom 
functioneren) 

✓ Toevoeging warmtebuffer 

✓ Aanpassingen in appartementsgebouw: extra dakisolatie en 
vergroten van een aantal radiatoren 

✓ Minimum temperatuur in de appartementen = 16°C

III. CONCEPT EN PLAN



III. CONCEPT EN PLAN



✓ Capex volgens bestek +/- 200k€, start 11/14

✓ Civiele werken voor rekening van de sociale 
huisvestingsmaatschappij

✓ Lagere COP dan verwacht (design-COP= 4,5)

✓ Trapsgewijs activeren compressoren ifv
warmtevraag

✓ Efficiëntie warmtepomp bij lage warmtevraag:

❖ 1 compressor: COP = 3,39

❖ 2 compressoren: COP = 3,6

✓ Netto COP lager (3,2) door randapparatuur: 
flush sterke vervuiling
rooster/filter/warmtewisselaar

IV. Resultaten



Effecten lager temperatuursregime: duurtijd opwarming 
appartementen     wijziging gedrag gebruikers

IV. Resultaten



✓Business model: berekend op aankoopprijzen elektriciteit 
2013 en gas-referentieprijzen

✓Eind 2014 sterke stijging elektriciteit en verkoop warmte 
aan sociaal tarief aardgas, wat tot vandaag geen recht 
geeft op compensatie (hiaat in solidariteitsmechanisme 
CREG)     rendabiliteit is problematisch.  

IV. Resultaten



60% van de jaarlijkse warmtevraag 
ingevuld door rioolwarmte 

40% op aardgas (bijstook op koudste 
dagen en sanitair water)

IV. Resultaten



✓ Warmte onttrekken aan vervuild rioolwater kost ook
energie: COP zonder interne reinigingsverbruiken: 3,6

COP mét interne reinigingsverbruiken: 3,2

✓ Evolutie prijzen gas (daalt) / elektriciteit (stijgt) zijn
ongunstig voor warmtepompen omdat gas als referentieprijs
wordt gezien: niet-meer-dan-anders principe

Om te onthouden van de 
presentatie



Om te onthouden van de 
presentatie

✓ Lage temperatuur-stookcurve in oude gebouwen vraagt
gedragsverandering eindgebruikers: minder
temperatuurschommelingen

✓ Prijszetting warmte: verlaagde prijs cfr. sociaal tarief gas
→momenteel geen compensatie (CREG)


