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1.INLEIDING
1.1 Doelstelling: Energie en Duurzaamheid
Werkgroep Energie heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat de overgangszone en groeve
duurzaam en energiezuinig worden ingericht. Dit eindrapport betreft de basis infrastructuur van de
overgangszone op 38+ NAP ten behoeve van het bouwrijp opleveren door de ENCI. De doelstelling is
een ambitieus maar realistisch fundament te leggen waarop duurzame ontwikkeling kan plaatsvinden
en wordt gestimuleert.
1.2. Focus
De focus van dit eindrapport ligt bij de noordknoop van de Overgangszone 38+ die in 2016 gereed
moet zijn. Hierbij is het van belang dat de infrastructuur opschaalbaar is naar het eindplan, en
voorbeeldstellend is voor hiernavolgende uitwerkingen. Deze basis infrastructuur mag dus op geen
enkele wijze toekomstige ontwikkelingen of duurzame ambities belemmeren en dus liever stimuleren.
1.3 Uitgangspunten / PvT
- De basis infrastructuur moet bij het bouwrijp opleveren een basis leggen voor een duurzame
ontwikkelingen waarbij 50% van de gebouwen tot de beste BREEAM gecertificeerde klasse behoren.
- De basis infrastructuur moeten verschillende ontwikkelscenario’s kunnen ondersteunen. Van
het meeste radicale (al het toegestane bouwvolume in één gebouw) tot de huidige verspreidde
verdeling over het hele gebied.
-De basis infrastructuur moet schaalbaar en faseerbaar zijn. Wat in de eerste fase wordt gebouwd
(noordknoop 38+), moet vervolgens aan te sluiten zijn naar het zuiden. Vervolgens moet dan weer de
koppeling naar de 50+ zone kunnen worden gemaakt.
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2. THEMA’S
2.1 Aardgas

Doelstelling is om de Overgangszone zonder aardgas infrastructuur te ontwikkelen. De twee voornaamste
bezwaren om toch aardgas te gebruiken lijken te komen uit de horeca (koken) en kleinschalige industrie
(warmte). De laatste is niet van toepassing op de 38+ zone, de eerste heeft goede vervangbare
alternatieven (b.v.: inductie).
De voordelen om geen aardgas te gebruiken zijn tweeledig. Enerzijds vermindert het de vraag naar nietduurzame, fossiele en dus eindige brandstoffen. Anderzijds levert het een kostenbesparing op doordat er
geen gasnetwerk wordt aangelegd. Deze besparingen kunnen vervolgens in een duurzamer alternatief
worden geïnvesteerd. De berekening tav. de kostenbesparing werd door het bureau Deerns uitgerekend.

Peter Buurman, Deerns: Kosten besparing kan voor gasinfrastructuur op €325,-/m worden gerekend.
Voor ongeveer 1200 meter leiding is dat een besparing van € 390.000,-.

2.2 Water: Warmte & Koeling
2.2.1. Carboon

De mogelijkheid om warmte uit de geologische carboon-laag te winnen is besproken. De constatering is
dat de zeer hoge installatie kosten alleen gelegitimeerd kunnen worden door een zeer hoge warmte vraag.
Die is niet persé voorhanden. Daarbij heeft het carboon water een hoog zoutgehalte waardoor er een
lozings-/verziltingprobleem ontstaat.
De werkgroep besluit dat Carboon niet direct interessant is voor het bouwrijp opleveren van de
overgangszone 38+. Wel wordt aangeraden de optie te blijven benoemen, voor het geval dat het
uitkomst biedt op een nog onbekende warmtevraag in de toekomst. Bijvoorbeeld op de 50+ zone of het
bedrijventerrein.

2.2.2. Warmte Koude Opslag / Buffering

Door de ongeschiktheid van de ondergrond is warmte/koude opslag niet mogelijk. Eventuele buffers
zouden kunnen worden ingegraven, maar dit wordt economisch onhaalbaar geacht.
Mogelijkheden worden besproken om warmte te winnen uit de industrie en de groeve. De werkgroep
besluit echter dat de hoge investering in dergelijke infrastructuur (warmtenetwerk) niet in verhouding zou
staan tot het huidige ontwikkelingsplan. Als er echter een partij is, bijvoorbeeld een kuuroord, die veel
waterbehoefte en warmte nodig heeft dan moet een dergelijk scenario met de bijhorende investering
in infrastructuur worden verkend. Het moet dus wel op tafel blijven, maar niet tot de basisinfrastructuur
behoren.

2.2.3. Laagtemperatuur netwerk (behoefte)

Met een laagtemperatuurnetwerk zou water met een omgevingstemperatuur (+/- 13C) uit het noordelijke
basin kunnen worden gebruikt om gebouwen te verwarmen en koelen. Het aan te leggen systeem vergt
een kleine pompinstallatie bij de noordvijver en een leidingennet van PPE-buizen (niet PVC) om het
water door het gebied te pompen. Hierbij zouden ontwikkelingen in het gebied dus verplicht zijn aan
te sluiten op dit netwerk. Hiervoor moeten de gebouwen met vloer- en wandverwarming, pompen en
warmtewisselaar in de installatieruimte worden uitgerust. De bijhorende energievraag voor het pompen
zou deels met zonnenenergie moeten worden gerealiseerd. Deze optie wordt door de werkgroep als
zéér kansrijk gezien. Uit de notitie van Deerns blijkt dat het koelen met dit systeem in piekmaanden niet
geheel toereikend is. Dit zou kunnen worden opgevangen door extra koelinginstallaties die werken op
zonnepanelen. (Zie bijlage notitie Deerns)

2.3 Water en Energie : Hoogte Verschillen

Gezien de hoogteverschillen in het gebied is de optie om vallend water te gebruiken voor
energieopwekking besproken. Met name het hoogte verschil tussen de overgangszone en de bodem van
de groeve heeft een verloop van ongeveer 24 meter en zou goed energie kunnen opwekken. Er is echter
geconstateerd in het waterplan dat dit water van inferieure kwaliteit is en dat het dus niet met het groeve
water van hoge kwaliteit moet worden gemengd. (Zie waterplan BAT/RoyalHanskoningDHV).
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2.4 Water Hergebruik

Oppervlakte- en regenwater kunnen voor bepaalde activiteiten worden gebruikt zoals wc-spoeling en
irrigatie van groen. Hiervoor moet echter een apart waternet worden aangelegd om het oppervlakte water
te scheiden van drinkwater. De conclusie van de werkgroep is dat de kosten van een dergelijk systeem
niet tegen de baten lijken op te wegen. Deze optie is doorgaans alleen interessant in plekken met waterschaarste (niet NL). De duurzaamheid ervan is ook dubieus gezien er twee keer zoveel leidingen moeten
worden aangelegd voor een beperkte hoeveelheid ontwikkeling op de 38+ zone. Voor irrigatie kan echter
altijd oppervlakte water uit de bassins worden gebruikt.

3.5 Riool / Grijs- en Zwartwater / septic-tanks

Van septic-tanks werd aangegeven dat hiermee (bij het tijdelijke Chalet) slechte ervaringen zijn opgedaan.
Tijdens het eerste jaar was het chalet een paar weken buiten gebruik door een defect aan de tank. Dit risico
wil SOME niet lopen bij de permanente ontwikkeling van het gebied.
Er bestaat de mogelijkheid grijswater uit de gebouwen via hylofyten filters of andere landschappelijke
elementen gestaag te mengen met het oppervlakte water. Dit laatste zal op gebouw niveau moeten
gebeuren en zal dus niet direct de basis infrastructuur belasten. In het algemeen is de houding dat
dit per casus bekeken moet worden, maar er wel rekening gehouden moet worden met het risico van
ongeïnformeerde gebruikers. In een dergelijk systeem mag je bijvoorbeeld alleen maar biologisch
afbreekbare middelen gebruiken. Een dergelijk systeem heeft dus risico’s voor de kwaliteit van de
openbare ruimte. Indien een functie met veel tijdelijke bezoekers wordt verwacht, is besloten dat dit in
eerste instantie niet wenselijk is, tenzij het helemaal past binnen het gebruik en visie van de exploitant die
er op toeziet. Voor het bouwrijp maken is het in ieder geval niet van belang.
Een ongemengd riool is gewenst. Hemelwater wordt dus niet naar het riool geleid maar via een open
drainage systeem naar bassins geleid op verschillende hoogtes. Zwart en grijswater gaat via buizen
naar een rioolpomp in het noorden van het gebied en bedient vanaf daar weer de 50+ zone. De
dimensionmering van het riool en het drainage systeem wordt in het hydrologisch rapport van bureau
Neelen Schuurmans (zie Bijlage) verder omschreven.

3.5 Energie (elektra)
Voor het gebied is een grote rol voor zonne-energie voorzien. Hiervoor voldoet de aanleg van een regulier
elektra netwerk. Bij toekomstige ontwikkelingen zullen zonnepanelen een vereiste zijn. Op bepaalde
momenten zullen zij energie leveren aan het net. Wind wordt in de groeve niet als een optie gezien. Wind is
er nauwelijks door de topografie. Verder moer er bij de ontwikkeling van het gebied gekeken worden naar
de meest energiezuinige apparatuur en verlichting.

3. BIJLAGE
3.1 Documentatie gebied + Plattegrond VO (Onderlegger)
3.2 Notitie Energie (Bureau Deerns)
3.2 Waterplan (Bureau Neelen Schuurmans)
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