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Oude steenkoolmijn  goud voor circulaire 
stadsverwarming

Mijnwater B.V. bouwt in 

Heerlen een nieuw leiding-

netwerk dat koelte en warmte 

levert aan woningen, 

kantoren, winkels en indus-

triële bedrijven. Het betreft 

een circulair energienetwerk 

waarbij overtollige warmte of 

koude voor een later moment 

opgeslagen wordt. Bijzonder 

is dat een dergelijk verwar-

mings- en -koelnetwerk in 

elke andere stad 65 tot 90 % 

energie kan besparen. 

In 2003 vatte de gemeente Heerlen het plan 

op om in het kader van duurzame ener-

giewinning een aantal proefboringen in 

de voormalige mijnen te doen. Die mijnen 

waren na de sluiting eind jaren zestig 

volgelopen met grondwater.  Al snel bleek 

dat het opgewarmde water op 700 meter 

diepte gebruikt kon worden om gebouwen 

op een duurzame manier te verwarmen. 

Heerlen had een succesvol initiatief: het 

Mijnwaterproject. 

Mijnwaterenergiecentrale
Voor de verdere uitrol werd het gemeente-

project in 2013 omgevormd tot een maat-

schappelijke onderneming: Mijnwater B.V. 

Sindsdien wordt gewerkt aan de vijfde 

generatie stadsverwarming en -koeling, 

kortweg 5GDHC. Als eerste stap werden 

vijfde bronnen geboord  en via een hoofdlei-

de uitwisseling van warmte of koude tussen 

de ‘backbone’ en elk clusternet. 

Door de uitwisseling van koude en warmte 

tussen gebruikers kan er op gebiedsniveau 

netto veel energie bespaard worden, wel tot 

50 %. Deze energie hoeft niet uit het mijn-

waterreservoir te komen, zodat het mogelijk 

wordt veel meer aansluitingen te bedienen 

met dezelfde bron. 

Buffers
Het warmtenet is toekomstbestendig, ook 

omdat het niet meer afhankelijk is van gas, 

zelfs niet als bijstook bij strenge winter-

vorst.  Warm tapwater wordt gemaakt met 

een kleine boosterwarmtepomp en opge-

slagen in een boiler. Beiden  vormen een 

integraal deel van het mijnwatersysteem. 

Het grote voordeel hiervan is dat pieken in 

ding met elkaar verbonden om de energie 

uit het mijnwater aan- en af te voeren. 

Vervolgens zijn in Heerlen 50.000 m2 aan 

vloeroppervlakte in gebouwen aangesloten 

op de eerste mijnwaterenergiecentrale ter 

wereld. Warmtepompen zorgen voor de 

juiste eindtemperatuur. De ‘backbone’ is de 

hoofdleiding die toegang geeft tot het mijn-

waterreservoir en zich uitstrekt over een 

lengte van ongeveer 10 km. Dat is namelijk 

de afstand tussen de diepe, warme kant van 

de mijn (28°C), en de ondiepe, koelere kant 

(16°C). Door de ‘backbone’ stroomt het water 

dat uit de mijngangen komt, inclusief opge-

loste gassen en mineralen. Dit stelt speciale 

eisen aan vooral de waterdruk. Daarom lag 

het voor de hand om volgens hetzelfde prin-

cipe een aantal clusternetten te bouwen, 

maar met schoon water. In ondergrondse 

kelders zorgen grote warmtewisselaars voor 
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de vraag van warm water door de warmte-

buffer van de boiler worden opgevangen. 

Daarnaast wordt de boiler optimaal aange-

stuurd en is deze altijd gevuld met warm 

water als je wilt douchen.

De warmte in de constructie van een 

gebouw zelf werkt eveneens als buffer. 

Ook water in het warmtenet zelf houdt 

warmte vast, waardoor het Mijnwaternet in 

potentie pieken in de vraag van warmte en 

koude sterk kan afvlakken. Hierdoor blijft 

de grootte van de installaties beperkt, wat 

voor een warmtepomp een aanzienlijke 

kostenbesparing betekent. Door optimaal 

piekmanagement kan met een bestaand 

warmtenet een groter aantal aansluitingen 

worden bediend, zodat ook de netinveste-

ringen per aansluiting afnemen.  Iedereen 

profiteert mee, want de kosten van de inves-

tering worden over meer aansluitingen 

verdeeld.

Rol gebouw
Een dergelijk laagtemperatuur warmtenet 

kan toe met weinig energie van buitenaf. 

De verliezen zijn namelijk heel laag (circa 

5%) en er vindt continu uitwisseling van 

warmte en koude plaats. Een belangrijke 

voorwaarde daarvoor is dat de gebouwen 

op lage temperatuurverwarming zijn 

afgestemd (< 55 °C). Veel gebouwen zijn 

dit al, maar anders kan met passende 

isolatie en bij voorkeur ventilatie met 

warmteterugwinning (label A-niveau) een 

bestaand gebouw worden aangepast, zodat 

bestaande radiatoren niet hoeven te worden 

vervangen. Ook (aanvullende) luchtver-

warming en -koeling is een optie of het 

bijplaatsen van een enkele convector. Een 

groot voordeel van het inblazen van lucht 

is dat ook bestaande gebouwen in de zomer 

prettig koel zijn te houden. Dat gebeurt met 

kleine vermogens om comfortklachten te 

voorkomen, maar wel 24 uur per dag. De 

bewoners betalen daarvoor slechts een 

kleine vergoeding, want koude leveren is 

warmte oogsten. En hoe minder energie 

een gebouw gebruikt, hoe meer gebouwen 

bediend kunnen worden met dezelfde infra-

structuur. Iedereen profiteert mee.

Mijnwater wil aanvullend de industrie 

helpen om efficiënter om te gaan met hun 

eigen energie, bijvoorbeeld door hergebruik 

van warmte, waar mogelijk, eerst binnen 

het bedrijf toe te passen. De laagtempe-

ratuur-restwarmte die daarna overblijft, 

wordt via het Mijnwaternet afgevoerd naar 

het zwembad, woningen in de omgeving en 

Oude steenkoolmijn  goud voor circulaire 
stadsverwarming

Marlie Dix (m.dix@mijnwater.com) is 
werkzaam als communicatieadviseur bij 
Mijnwater B.V. (mijnwater.com).
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verder. Wat overblijft, gaat uiteindelijk via 

de clusterkelder naar de ‘backbone’ om te 

delen met andere clusters of op te slaan in 

het ondergrondse mijnwaterreservoir.

Uitrol naar elders
Het succes van de mijnwatertechnologie is 

een voorbeeld voor andere steden die naar-

stig op zoek zijn naar aardgasvrije alterna-

tieven. In principe is het mogelijk in andere 

steden eenzelfde netwerk te bouwen dat 

bijvoorbeeld bestaande warmte- en koude 

opslag (WKO) verbindt met tussenliggende 

woningen en met andere warmtebronnen in 

de stad, denk aan (gekoelde) supermarkten, 

datacenters, kantoorgebouwen, e.d.  Het 

aanleggen van een lokaal thermisch ener-

gienetwerk leidt voor alle betrokkenen tot 

forse besparingen. De grote investeringen 

worden immers met elkaar gedeeld, een 

uitdaging om met beide handen aan te 

gaan. Het opzetten van zo’n samenwer-

king vergt wel een goed georganiseerde 

regisseursrol, omdat meerdere gebouw-

eigenaren moeten gaan samenwerken. 

Niet alleen het energiebedrijf, maar ook de 

overheid heeft hierin een belangrijke rol. 

Voor een 5GDHC mini-grid is een bepaalde 

omvang nodig om de basisinfrastructuur 

te dekken. Denk daarbij aan zo’n 30.000 

m2 vloeroppervlak van gebouwen, liefst 

met gemengde functies. 

Zoals een klein winkel-

centrum, een aantal 

kantoren, een school en 

150-200 woningen. Een 

gemeente kan in samenwerking 

met schoolbesturen en woningcorpora-

ties de regisseursrol oppakken en ook als 

‘launching customer’ fungeren. Binnen 

het Interreg-NWE project D2Grids wordt 

uitgezocht hoe het werkt en wordt gewerkt 

aan een investeringsmodel. Mijnwater 

B.V. is lead partner van dit project met een 

omvang € 20 miljoen. Uit onderzoek van 

CE-Delft en IF-technologie blijkt dat op 

basis van 5GDHC tot 3 miljoen woningen in 

Nederland van het aardgas af kunnen.

In het kader van de landelijke pilot aard-

gasvrije wijken rolt Mijnwater B.V. Heerlen 

het concept inmiddels al uit naar buur-

gemeente Brunssum. Naast nieuwbouw-

woningen, gaat het om renovatie van 

bestaande complexen in de sociale woning-

bouw en om particulier bezit. Mijnwater 

B.V. maakt daarvoor geen verbinding met 

de backbone in Heerlen, maar ontwikkelt 

het warmte- en koudenetwerk op basis 

van WKO-installaties, verbonden met een 

watervoerende laag op 100 m diepte. De 

eerste kelders met de energiecentrales en 

het benodigde ther-

misch leidingnet zijn 

onlangs de grond inge-

gaan. De WKO’s werken 

als buffer en worden (tijde-

lijk) ondersteund door lucht/

water warmtepompen. Tijdelijk omdat op 

termijn ook in Brunssum aardwarmte en 

grote buffers, bijvoorbeeld een Ecovat, op de 

planning staan. De grootste kracht zit hem 

echter in het 5GDHC-concept. 

Vooruitkijken
Het 5GDHC-netwerk is door de stadsregio 

Parkstad-Limburg omarmd. Het ambitiedo-

cument PALET (Parkstad-Limburg Energie 

Transitie) stelt dat de regio in 2040 energie-

neutraal moet zijn. Mijnwater levert daar 

een belangrijke bijdrage aan door nagenoeg 

alle gebouwen binnen 25 jaar van warmte 

en koude te gaan voorzien. De provincie 

heeft de ontwikkeling in Parkstad tot 

speerpunt benoemd in haar energiebeleid. 

Daarmee zijn wij terug bij Heerlen. Met een 

lokale overheid die de energietransitie ziet 

als kans om de regio een impuls te geven. 

Met de durf om als ondernemende overheid 

initiatief te nemen. Zonder die durf was 

Mijnwater er nu niet geweest. 

Marlie Dix

‘Lokaal thermisch 
energienetwerk 

leidt voor alle betrok-
kenen tot forse 

besparingen’
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