BILFINGER TEBODIN

CONCEPTONTWERP
WARMTENET
PADDEPOEL-NOORD
Buurtinitiatief onderzoekt duurzame
collectieve warmtevoorziening in
Groningse wijk

Bilfinger Tebodin heeft met verschillende partijen samengewerkt in een
power-to-heat buurtwarmteproject in
de Groningse wijk Paddepoel-Noord.
Het buurtproject wordt gedreven vanuit
de stichting 050 Buurtwarmte, dit is een
initiatief van bewoners, de duurzame
energiecoöperatie Grunneger Power en

Shell New Energies. 050 Buurtwarmte
heeft Bilfinger Tebodin ingehuurd om
een multidisciplinair conceptontwerp
te maken zodat de technische,
economische, juridische en sociale
haalbaarheid van een nieuw aan te
leggen warmtenet in de Groningse wijk
Paddepoel-Noord getoetst kon worden.

De bewoners in deze relatief dichtbevolkte
hoek van de Groningse wijk PaddepoelNoord willen een betaalbaar en duurzaam
alternatief voor aardgas. Bilfinger Tebodin
presenteerde in samenwerking met 050
Buurtwarmte onlangs een conceptontwerp
zodat de bewoners precies weten wat hen
te wachten staat wanneer ze dit initiatief
steunen. Hoewel het project technisch en
economisch haalbaar is, moeten de bewoners
en de gemeente Groningen nu beslissen
of het aan hun eisen voldoet.
Als het Paddepoel-project wordt uitgevoerd,
wordt de CO2 -voetafdruk van de wijk
aanzienlijk verminderd zonder al te duur
te zijn. Hoogtemperatuur warmtepompen
zullen worden gevoed uit het nabijgelegen
Reitdiep en de ondiepe ondergrond en dit
opwaarderen tot 70-85 graden Celsius.
Een distributienetwerk brengt dit warme
water dan naar de woningen voor verwarming
en warm kraanwater. In de woning wordt
alleen de gasketel vervangen door een
afleverset, de bestaande radiatoren, leidingen
en isolatie worden niet aangepast. Hierdoor
zullen bewoners en huiseigenaren minimale
overlast ervaren.
LOKAAL INITIATIEF
”De bewoners van Paddepoel zijn de motor
van dit project”, zegt André Knol, die bijna

De bewoners
van Paddepoel zijn
de motor van
dit project
zeven jaar geleden als student betrokken
raakte bij het Paddepoel-project. Hij is
nu Project Manager bij Bilfinger Tebodin,
hier was hij verantwoordelijk voor het
engineeringsproces van het project.
Hij onderstreept de inzet van de Paddepoelers

in deze samenwerking: “De bewoners zijn dit
begonnen omdat zij een gemeenschappelijke
behoefte hebben en lokale netwerken en
experts erbij betrekken om hun buurt beter
te maken”, zegt Knol.
Bilfinger Tebodin heeft de nodige technische
expertise van Process (Energy), Pipelines,
Architectural, Cost Estimation en Project
Management ingebracht. “Onze Consultants
hebben het proces ondersteund met
betrekking tot de veiligheid, bodem, geluid,
lucht en de benodigde vergunningen.
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Coöperatief buurtwarmtenet Paddepoel
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Afleverset (warmtewisselaar)
55 oC

De pompen in de buurtwarmtecentrale
draaien op 100% groene stroom.
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De backupketel brandt op synthetische,
schone olie.
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Uiteindelijk hebben we een kostenraming
geleverd die ongeveer 25% nauwkeurig
is”, aldus Knol. Hij is enthousiast over
het kleinschalige project, mede omdat de
samenwerking vruchtbaar en leerzaam is
geweest voor alle betrokkenen.
VOORUITBLIK

Nu het Paddepoel-project al veel lokale en
nationale media-aandacht krijgt, kunnen
dit soort coöperatieve energieprojecten
als model dienen om via kleinschalige
projecten betaalbare duurzame energie in
Nederland te verwezenlijken. Hoewel in het
Nederlandse nationale Klimaatakkoord en de
EU-wetgeving ambitieuze doelen zijn gesteld
om de CO2 -uitstoot in 2030 te verminderen,
bestaat er geen universele oplossing
voor gemeenschappen die van fossiele
brandstoffen af willen. Het is belangrijk om
plaatselijke bronnen te gebruiken, van wind
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en water tot lokale denkkracht.
Dit project toont het potentieel aan van
lokale gemeenschapsinitiatieven in de
energietransitie aan. Het laat ook zien
dat groter niet altijd beter is. Volgens
Peter Breithaupt (Shell New Energies,
projectinvesteerder) is een kleinschalige

aanpak technisch en economisch beter dan
grootschalige projecten. Werken met lokale
mensen en middelen kan een uitstekend
uitgangspunt zijn om te bouwen aan een
grotere cumulatieve reductie van de nationale
CO2 -uitstoot.
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