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VAN DE REDACTIE
De geopolitieke en klimaatcrisis benadrukt in hoge mate het nut en de noodzaak van de
ontwikkeling van 5e generatie warmte- en koudenetten in heel Europa. 5G warmte-/koudenetten
maken immers gebruik van energieterugwinning en hernieuwbare en lokale energiebronnen.

De eerste helft van 2022 was een zeer intensieve periode voor het D2Grids-project: er zijn veel
resultaten geboekt bij de proefprojecten en er vonden diverse evenementen plaats om de
kansen en mogelijkheden van 5G warmte-/koudenetten onder de aandacht te brengen. In deze
nieuwsbrief leest u over:

Een nieuw proefproject voor D2Grids!
Het proefproject in Bochum (D) heeft succes met de tweede boring
Speciale dag in Parijs (F) over 5G warmte-/koudenetten met veel aandacht voor het 5G
proefproject bij Saclay (vlakbij Parijs)
Een “kick-start” tool is beschikbaar om de haalbaarheid van een 5e generatie
warmte-/koudenet te onderzoeken op uw eigen locatie
Assessing the feasibility of 5GDHC for your grid : a kick-start tool
[Infographic] Voldoet een warmte-/koudenet aan de eisen van 5G? Kijk naar de 5
belangrijkste prestatiefactoren (KPI’s) om de efficiëntie van uw systeem te bepalen.
Waarom is het interessant om een systeem met zelf-consumptie te koppelen aan een 5G
warmte-/koudenet? Bekijk de juridische aspecten.
[Video] Ontdek het 5G-proefproject in Brunssum (N)!

Veel leesplezier,

D2Grids projectteam

D2GRIDS-NIEUWS

Nieuw proefproject voor het D2GRIDS Project: Plymouth (GB)

D2Grids projectteam

De gemeente Plymouth sluit zich aan bij het Europese project D2GRIDS! Na eerder te hebben
gewerkt aan een 4e generatie warmtenet in het HeatNet-project, zal Plymouth een nieuwe
proeflocatie ontwikkelen op basis van 5e generatie die tot doel heeft de infrastructuur van het
warmtenetwerk uit te breiden om een aantal openbare gebouwen in twee clusters van de stad te
voorzien. Door deel te nemen aan het D2GRIDS-project kan de stad een grote stap zetten in het
koolstofarm maken van haar gebouwenbestand.

Lees meer (Engels)!

D2Grids op het Paris-Saclay “Spring”
evenement: een dag speciaal over 5e
generatie warmte-/koudenetten!

D2Grids Projectteam

Op 12 mei jl. organiseerde het D2Grids-

project een dag rond 5e generatie

warmte-/koudenetten tijdens het

evenement "Paris-Saclay Spring" op de

Ecole Polytechnique. Op het programma:

een conferentie over het beheer en de

werking van 5e generatie

warmte-/koudenetten en een serious game

die de deelnemers onderdompelt in een

hypothetisch scenario waarin een

stadsverwarmingsbedrijf een bijeenkomst

organiseert om een 5e generatie

warmte-/koudenet in de stad Orleans te

realiseren. Om met een hoogtepunt af te

sluiten, was een bezoek georganiseerd aan

het D2Grids-proefproject van onze partner

EPA Paris-Saclay. 

Veel dank aan iedereen die aanwezig was

op deze dag!

Lees meer (Engels)!

Twee succesvolle boringen naar
mijnwater bij het proefproject in
Bochum (D)!

Stadtwerke Bochum

FUW GmbH, een dochteronderneming van

het gemeentelijk nutsbedrijf, en het

Fraunhofer Institute for Energy

Infrastructures and Geothermal Energy IEG

hebben gezamenlijk het gebruik van

mijnwater op de MARK 51°7-site

onderzocht. 

Samen met boorbedrijf MND Drilling

realiseerden zij het boorplan. Nadat in

februari jl. het eerste gat (340m diepte) met

succes was geboord, is nu ook het tweede

boorgat gereed. Dit bereikt een diepte van

ongeveer 820 meter.

Lees meer (Engels)!

Terugblik op the Clyde Gateway
Energy Workshops in Glasgow

Clyde Gateway

Begin juni 2022 organiseerde Clyde Gateway

workshops voor beleidsmakers en

industriële partijen op hun gloednieuwe

evenementenlocatie, The Bothy at Cuningar

Loop. 

De workshops verhoogden het bewustzijn

en de kennis van de technologie van 5e

generatie warmte-/koudenetten -

technologie in het algemeen en

informeerden de belanghebbenden meer in

het bijzonder over de geplande investeringen

bij Clyde Gateway.

Lees meer (Engels)

Proefproject Brunssum: 5e generatie
warmte- en koudenet in de praktijk!

Mijnwater Energy B.V.

In Brunssum bouwt Mijnwater Energy B.V.

aan een energiekringloop voor de

wooncomplexen van woningcorporatie

Weller B.V. Dankzij het warmte- en koudenet

van Mijnwater worden de aangesloten

woningen niet alleen verwarmd, maar ook

gasloos gekoeld. Deze video laat je alles

weten over dit unieke project van 5GDHC in

de praktijk!

Bekijk de video

KENNIS VAN DESKUNDIGEN

5e generatie warmte- en
koudenetten: de 5 belangrijkste
prestatie-indicatoren om de
efficiëntie van je energiesysteem te
bepalen

Mijnwater Energy B.V

De eerste uitdaging van D2Grids was om

een bruikbare definitie van 5e generatie

warmte-/koudenetten te formuleren,

hetgeen resulteerde in vijf kernprincipes. De

D2GRIDS-partners gingen vervolgens de

uitdaging aan om een complete set van

KPI's te vormen om deze 5 principes te

kwantificeren. Kent u een potentieel

energiesysteem of werkt u bij een bedrijf

dat werkt met of beschikt over een

warmte-/koudenet, neem dan contact met

ons op. Zo draag je bij aan de

totstandkoming van een benchmark van

innovatieve 5e generatie

warmte-/koudenetten.

Lees het artikel (Engels)

Hoe collectieve zelfconsumptie de
realisatie van 5e generatie
warmte-/koudenetten kan bevorderen

Seqens

Integratie van lokale en hernieuwbare
energie: dit is een van de 5 principes van 5e
generatie warmte-/koudenetten. 

Deze integratie kan echter met enkele
juridische obstakels hebben: hoe kunnen de
extra kosten worden weggenomen? Hoe
manage je de betrokkenheid van een
warmtenetbeheerder in een activiteit die niet
per se zijn kernactiviteit is? Collectieve
zelfconsumptie helpt om deze vragen te
beantwoorden.

 

Lees het artikel (Engels)

ONLINE BRONNEN

Een nieuwe tool helpt je om een 5e
generatie warmte-/koudenet te
initiëren.

GreenFlex

U overweegt een 5e generatie

warmte-/koudenet voor uw stad en u wilt

bepalen hoe kansrijk dit is? Deze nieuwe

tool, ontwikkeld door D2Grids, beoordeelt

uw project en levert ontwerpen die geschikt

zijn voor elke situatie. De tool is gratis

toegankelijk op het 5GDHC.eu-platform. De

resultaten van de tool helpen u bij de start

van een gedetailleerde haalbaarheidsstudie.

Bekijk de vragenlijst (Engels)

[Casus] Het 5e generatie
warmte-/koudenet van Paris-Saclay

Construction21

Leer alles over het 5e generatie
warmte-/koudenet van Paris-Saclay.

Deze casestudy beschrijft alle verschillende
kenmerken van het warmte-/koudenet op de
locatie Paris-Saclay, van de technische
oplossingen tot het economische model en
het organisatiemodel. 

Je leert ook meer over de verschillende
onderdelen van deze infrastructuur in relatie
tot de duurzaamheid.

Lees de casestudy (Engels)

ONTMOET DE PARTNERS

AGENDA
[dinsdag 13 – woensdag 14 september
2022] 
Smart Energy Systems International
Conference

[maandag 26 – vrijdag 30 september
2022] 
EU Sustainable Energy Week

[maandag 17 – vrijdag 21 oktober
2022] 
European Geothermal Congress 2022

PUBLICATIE
Stadsverwarming en -koeling in de
Europese Unie 
Overzicht van de markten en
regelgevingskaders in het kader van de
herziene richtlijn inzake hernieuwbare
energie

Europese Commissie

Deze studie beoogt een grondige analyse te
geven van de DHC-markt, alsmede van het
beleidskader en de stedelijke regelgeving
die van invloed zijn op het gebruik van DHC
in gebouwen en industrieën. De studie wil
ook de verschillende technische
mogelijkheden bestuderen om
hernieuwbare en afvalwarmte en
koudebronnen verder te integreren in lokale
energiesystemen. 

Ter illustratie van de huidige beste
praktijken worden tien Europese
casestudies geanalyseerd van DHC-
systemen die gebruik maken van
hernieuwbare energie, afvalwarmte en
afvalkoudebronnen.

lees het verslag (Engels)

OVER D2GRIDS
Het project "vraaggestuurde netwerken" (D2GRIDS), gefinancierd in het kader van het Interreg
Noordwest-Europa (NWE) -programma, heeft tot doel 5e generatie stedelijke verwarmings- en
koelingsnetwerken (5GDHC) in Europese steden te ontwikkelen.

Het project zal meer dan 4 jaar duren (2018-2023). Mijnwater BV, gevestigd in Nederland, is de
hoofdpartner. Het project omvat 15 partners en 6 secundaire partners. Op vijf proeflocaties in
Parijs-Saclay (Frankrijk), Bochum (Duitsland), Brunssum (Nederland), Glasgow en Nottingham
(Verenigd Koninkrijk) worden 5GDHC-netwerken ontwikkeld. 

Meer over D2Grids op: nweurope.eu/D2Grids

Bezoek het platform gewijd aan 5GDHC: 5gdhc.eu

Twitter LinkedIn Flickr Contact
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