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Mijnwater 1.0 
Mijnwater back-bone 

HLN2 

HLN1 

HLN3 

HH1 

HH2 

Warme en koude 
retour in 

retourput HLN3: 
Twarme bron 28˚C 
Tkoude bron 16˚C 
Tretour warm 18˚C 
Tretour koud 24˚C 

 

HHC 

CBS 



4 

Mijnwater 1.0 

 Terugblik - Hoe zijn wij zover gekomen 

 
 Europees project – de Geothermische bron – mijnwaterreservoirs te 

benutten voor de toekomstige energievoorziening 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van de aanwezige warmte en koude in 
deze mijnwaterreservoirs om gebouwen te verwarmen en te koelen. 

 Het realiseren van de mijnwaterbronnen en de Back Bone 
hoofdinfrastructuur 

 Het realiseren van de eerste aansluitingen nieuwbouw CBS en Heerlerheide 

 Opdracht om te onderzoeken of een rendabele mijnwater- infrastructuur en 
mogelijke aansluitingen 2009 – 2013 

 Uitwerken Business Plan najaar 2011 – 10 aansluitingen 

 Aanzet en gedachtewisseling omtrent Mijnwater 2.0  1e kwartaal 2012 
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HLN2 

HLN1 
HLN3 

HH1 

HH2 

Mijnwater 2.0 
Toekomst (2013-2015) 

10 oktober 2012 

CLUSTER D 
Componenta-Otterveurdt Warm naar warm 

Koud naar koud 
Retourput buiten 

bedrijf 
Twarme bron 28˚C 
Tkoude bron 16˚C 
Tretour warm 28˚C 
Tretour koud 16˚C 

 

CLUSTER A 
Arcus-APG 

CLUSTER B 
CBS-

Maankwartier 

CLUSTER C 
Weller HHC 
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Centraal Monitoring Systeem 
(CMS) 
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 Huidige casus Mijnwater 1.0 

 opbrengst M3 Mijnwater warmte en koude en vastrecht 
warmte en koude – Back-up installatie naast de 
energiecentrale (warmtepompinstallatie) - dubbele 
investering  

 (beïnvloed het uiteindelijke vastrecht-opbrengst) 

 

 Hybride Mijnwater 2.0 casus 

 opbrengst vastrecht voor warmte en koude – geen Back-
up installatie – uitsluitend investering in een 

energiecentrale aan gebouwzijde. 
(warmtepompinstallatie)   
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 Huidige infrastructuur Mijnwater 1.0 
 Warmte en koude uitwisseling Mijnwater /TSA op gebouwniveau – beperkt 

vermogen, onvoldoende beheersbaar – kans op termijn van thermische 
vervuiling van de Mijnwaterreservoirs. 
 

 Hybride infrastructuur Mijnwater 2.0 
 Warmte en koude uitwisseling Back Bone Mijnwater en clusternetten, 

onderlinge energie uitwisseling van warmte en koude, actieve en passieve 
energieopwekking, middels  energiecentrales aan gebouwzijde en 
eventuele duurzame hulpcentrales of restwarmtelevering – geavanceerd 
regelsysteem 

  

 Smart Grid –infrastructuur duurzame warmte 
en koude 

 
 Restwarmte benutting: Componenta- drukkerij Limburgsdagblad- 

Datacentrale APG 
 Vergroting van Mijnwatercapaciteit 5 tot 8 -voudig  
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 Duurzaamheidstrategie 2013 – hoe bereiken 
wij de beoogde doelstellingen in 2040 – 
Energie- en CO2 neutraliteit 

 Trias energetica 3 stappen 
 Gebruik hernieuwbare bronnen 

 Voorkom onnodig verbruik – besparen 

 Gebruik eindige bronnen schoon en efficiënt  

 

 Recente ontwikkelingen en inzichten maken 
een andere strategie gewenst – 2 stappen 

 Nieuwe technieken van duurzame opwekking zijn goedkoper dan extra 
isoleren –besparen leidt tot afname comfort 

 Voorkom onnodig gebruik/duurzame opwekking 

 Voorkom gebruik eindige bronnen 

 

 Bron Min. L&M Investeren in gebiedsontwikkelingen nieuwe stijl maart 
2012 
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 3 niveaus van herkenning 

 
 Gebouwde omgeving en gebouwen 

 

 Benutten van de aanwezige en lokaal op gewekte  
duurzame energie  en maak uitwisseling mogelijk van 
deze actieve en passieve opgewekte warmte en koude 
(energie) aan gebouwzijde  

  

 Biedt een Smart Grid infrastructuur voor warmte 
en koude levering en Smart Grid infrastructuur voor 

elektriciteit uitwisseling 
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 Uitwerkingscenario A  

 
 Energieneutraliteit / CO2 neutraliteit 
 Gebouwde omgeving 75.000 F.E. woningeenheden van 100 m2 GBO -  

 

 Scenario A 
 1e labelstap gemiddeld E naar gemiddeld B € 12.500,-- 

 2e labelstap gemiddeld B naar Label A++++  € 25.000,-- 

 Investering per eenheid   € 37.500,- 

 Totale investering     € 3 miljard 

 

 
 CO2 reductie 1e labelstap  48% 

 CO2 reductie  2e labelstap   28% 

 Uiteindelijke CO2 reductie 65% /resterende CO2 uitstoot beperking 
middels groene stroom opwekking/inkoop 
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 Uitwerkingscenario B 
 
 Energieneutraliteit/CO2 neutraliteit 
 Gebouwde omgeving 75.000 woningeenheden van 100 m2 GBO 

 

 Scenario B 
 1e labelstap gemiddeld E naar gemiddeld B   €12.500,-- 
 2e labelstap gemiddeld B naar Label A++++  €13.000,-- 
 Investering per eenheid    €25.500,-- 
 Totale investering     € 1,9 miljard 
 

 
 CO2 reductie 1e labelstap  48% 
 CO2 reductie 2e labelstap  52% 
 Uiteindelijke CO2 reductie 80%/resterende co2uitstoot beperking middels 

groene stroom opwekking/inkoop 
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 Opzet Structuurplan Hybride Duurzame 
Energie-infrastructuur Heerlen en Business 
Plan 
 

 Formuleer de doelstellingen – meer aansluitingen , grotere energie 
efficiency en lagere investeringen. 
 

 Werk de strategielijnen uit, hoe deze doelstellingen kunnen worden bereikt  
 Inventariseer de gebouwde omgeving, maak herkenbaar de mogelijke 

aanwezige warmte en koude bronnen 
 Werk de verschillende scenario’s uit – geef aan hoe dit kan ingepast 

worden in de voorliggende plannen en projecten. 
 Maak afwegingen in de tijd en werk dit uit in een voorbereiding- en 

realisatieplan tot 2020, van 2020 tot 2030 en van 2030 tot 2040  
 Bepaal op welke wijze de verschillende doelgroepen kunnen worden bereikt 

en wat de mogelijke verwachtingspatronen van deze doelgroepen kunnen 
zijn. 

 Werk gedetailleerde plannen uit in financiële zin, juridische structuur, het 
te bereiken gezamenlijke belang. 

 Enz.  
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 Uitwerkingsscenario’s warmte en koude 
  
 Wat zijn de mogelijke en gewenste uitbreidingen van de Hybride 

duurzame mijnwater-infrastructuur met de aanwezige warme en 
koude Mijnwaterreservoirs en de onderlinge energie-uitwisseling 
tussen gebouwen en ander restwarmte of passieve opgewekte 
energie. 

 Wat zou een reëel voorstel kunnen zijn voor de woningcorporatie 
en wat is er reeds geschied en voorbereid – wat en hoe past 
e.e.a. in de voorliggende herstructueringopgave(n)  

 Hoe en op welke wijze zouden plannen van aanpak de particuliere 
woningbezitters er uit kunnen zien. 

 Op welke wijze zou er sprake kunnen zijn voor energiebesparing 
bij ondernemingen, energiebesparing in productieproces, of 
gebouwgebonden energie en of huishoudelijke energiebesparing 

 Wat is de huidige herwinbare energie of optentiële toekomstige 
energie – verwachtingen – die een onderdeel kunnen zijn van 
bijvoorbeeld opwekking van duurzame elektriciteit opwekking. 
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 Zoektocht investeringsmiddelen / Op welke 
wijze kunnen toekomstige uitbreidingplannen 
en projecten van Mijnwater B.V. worden 
gefinancierd. 

 
 Inventarisatie – overleg met RABO Groenbank en RABO 

International 

 Uitwerking van de verschillende scenario’s en onderzoek naar 
mogelijkheden –mogelijkheden EIB 

 Maak een concrete casus en presentatie voor de Europese 
Investerings Bank in Luxemburg 

 9 november gesprek met EIB en RABO International te 
Luxemburg – inzet subsidie en financieringsfaciliteiten 150 tot 
200 miljoen Euro 

 Terugkoppeling en evaluatie gesprek EIB 

 Concreet voorstel, het maken van een Structuurplan Duurzame 
Energievoorziening Heerlen en Business Plan en dien dit op zo 
kort mogelijk termijn in bij de Europese Investerings Bank 
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 Uitwerking en vervolgstappen Europese 
Investerings Bank 

 
 Concreet maken van plannen voor de perioden van 2013 

tot 2020, 2020 tot 2030 en 2030 tot 2040 om de beoogde 
doelstellingen m.b.t. Energiebesparing en CO2 reductie te 
bereiken 

 Indienen van voorstel en het verzoek een bijdrage voor 
het maken van Structuurplan en Business Plan – bijdrage 
100% van de kosten € 2.miljoen (inzet) – Elina 
programma – zoals door de vertegenwoordigers van EIB 
aangegeven. 

 Het uitwerken van een concreet voorstel – het maken van 
een Structuurplan Duurzame Energievoorziening Heerlen 
en Business Plan met als doelstelling het verkrijgen van 
financieringfaciliteiten – laagrentende leningen – voor de 
eerste drie tot vier jaar minimaal €60 miljoen euro. 
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 Wat zijn de beoogde doelen, Structuurplan en 
Business plan 

 
 Het onderbouwen van de uitbreidingen van de  Mijnwater-

infrastructuur 2.0 – clusternetten en de benodigde duurzame 
energiecentrales aan gebouwzijde en hulpcentrales 

 Het maken van een Plan van Aanpak om de bestaande voorraad 
van de corporaties de verduurzamen – inzet energiebesparing – 
minimaal 4 labelsprongen 

 Het maken van een Plan van Aanpak om de bestaande 
particulieren koopwoningen te verduurzamen – inzet 
energiebesparing – minimaal 4 labelsprongen 

 Het maken van een Plan van Aanpak om de bestaande 
utiliteitsbouwprojecten van Overheid, bedrijfsleven en instellingen 
te verduurzamen – inzet minimaal 4 labelsprongen 

 Het realiseren van duurzame energie – elektriciteitopwekking – 
PV cellen, Biomassa  WKK, klein en groot windprojecten 
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 Realisatie plannen 2013-2014  

 
 Naast de geplande aansluitingen van Arcus en APG, worden er gesprekken 

gevoerd omtrent de navolgende aansluitingen, Maankwartier, 
Praktijkschool, ZMLOKschool, RABO Bank Parkstad,Xperience Parkstad, 
drukkerij Limburgsdagblad, Componenta, zwembad Otterveurdt, Aldenhof, 
bestaand CBS Winkelcentrum stadskantoor, appartementen Grasbroek etc. 

 Realiseren clusternetten – APG-Arcus, CBS Maankwartier, drukbehoud en 
bufferinstallaties, bidiretioneel maken van warme en koude bronnen (1e 
fase), optimalisatie energiecentrales Heerlerheide en CBS nieuwbouw, 
energiecentrales drukkerij Limburgsdagblad, Maankwartier, Otterveurdt 
etc. 

 Strategische en verdere innovatieve uitwerking Hybride Mijnwater 2.0 – 
ontwikkelen hulpmiddelen 

 Opzetten met RABO Bank – CO2 Emissiefonds  
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 Energietransitie en het perspectief van 

Mijnwater 2.0 – het beoogde structuurplan en 
Business plan 2013 
 

 Na de inventarisatie in de achterliggende periode en daar waar met er met 
belanghebbende en deren werd gesproken over de plannen, was bij vele 
de reactie, dat wij met iets bijzonder bezig zijn. EIB en vertegenwoordigers 
van de E.C. 

 Vele spreken overeen echte energietransitie, weinige dienen plannen in, 
nog veel minder komen tot realisatie – de Mijnwater casus, is niet alleen 
dat men realiseert men onderzoekt en zet actief in op de innovatieve 
verbeteringen van het Systeem – Mijnwater 2.0 

 Men onderkent dat er voldoende energie is in de gebouwde omgeving 
echter alleen op het verkeerde moment, door uitwisseling van actieve en 
passieve energiestromen van de energiecentrales gebouwzijde, het 
bufferen in gebouwen, gelaagde buffervaten en mijnwaterreservoirs maakt 
het mogelijk tot een werkelijke besparing van fossiele energie en een Co2 
reductie te komen. 

 De uiteindelijke technologie en de ontwikkelde denkkaders zijn bijzonder 
voor de bouw- en installatiesegment -  


