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Waarom warmtenetten
• De efficiency van processen is gemiddeld 40%, de rest van de energie 

gaat verloren als warmte naar de omgeving.
• Het gebruik van die warmte draagt significant bij tot brandstofbesparing en 

emissie reductie.
• Warmte is de toestand van een stof die de transfer van energie toestaat 

van die stof naar een andere stof ten gevolge van een temperatuurverschil 
of faseverschil.

• De beschikbare warmte is dus afhankelijk van temperatuur, stof, fase en 
temperatuurverschil t.o.v. de omgeving.

• Een warmtenet is de logistieke infrastructuur die warmtebronnen koppelt 
aan warmteputten.
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Het ontwerpen van een warmtenet
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• Warmte is energie die reeds is geproduceerd en vanaf zijn productie wordt verbruikt 
en niet latent aanwezig als b.v. de verbrandingsenergie van een brandstof.

• De hoeveelheid energie beschikbaar in de warmte neemt dus in de tijd af, ook als het 
niet voor nuttige doelen wordt ingezet.

• Transport en opslag is duur en vaak maar voor een beperkte afstand en tijd mogelijk.
• De temperatuur in een warmtenet is niet constant.
• Warmte kan op veel manieren worden aangeboden en worden afgenomen (gas, 

vloeistof, vaste stof, fase overgang, druk, temperatuur, continue, discontinue, 
constant of dynamisch).

• Warmtenetten zijn daardoor vaak rigide.



Waarin zit de “intelligentie” in Flexiheat?
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Single commodity netwerk:
• Beperkte energie optimalisatie.
• Relatief duur en beperkt in omvang.
• Hoge verliezen door transport en restwarmte.
• Te leveren warmte afhankelijk van de plaats in

het netwerk.
• Vrij directe koppeling tussen producenten en

afnemers van warmte.
• Inflexibele infrastructuur.

Uitgangspunten:
• Meer flexibiliteit in het warmtenet in de vorm

van betere business cases.
• Multifunctionaliteit door meerdere aanbieders

en meerdere gebruikers.
• Haalbaarheid van inpassing geothermie

vergroten.
• Een netwerk van expertise overhouden voor

verdere gezamenlijke (export-)activiteiten.

Extra flexibiliteit creëren kan door horizontale integratie
(gas – elektriciteit – warmte)



Het hybride warmtenet
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Focus op horizontale integratie
Een effectieve ontkoppeling tussen de leveranciers en gebruikers van
warmte.
Elke variabele groep van warmteproducenten kan worden gekoppeld
aan elke variabele groep van gebruikers van warmte.
De variaties in de warmtestromen zijn temperatuur, hoeveelheid en
warmtelevering/warmtegebruik in de tijd, hoe de warmte wordt
aangeleverd en afgenomen en waar dit gebeurd.
Flexiheat koppelt gas, elektriciteit en warmtenetwerken en richt zich
op de simultane netwerk optimalisatie naar energie, economie en
emissie.
De optimalisatie maakt gebruik van een optimale topologie van het
hybride warmtenet en maakt gebruik van componenten als energie
opslag, geothermische energy, de thermische energie van LNG en
bestaande energienetwerk infrastructuren..
Het behouden van en het aansturen van een geoptimaliseerd hybride
netwerk ent de taak van één of meerdere netwerk provider(s).
Het hybride warmtenetwerk koppelt lokale netwerken tot landelijke
netwerken.
De warmte wordt geleverd naar klant wens, maar kan worden
gegenereerd door de koppeling van meerdere vormen van energie
e.e.a. afhankelijk van de uitkomst van de netwerk optimalisatie
procedure.
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