De Zonneweg: de weg als innovatieve energieleverancier

De zonneweg
Haalbaarheid
Uit haalbaarheidsstudies is
gebleken dat de investeringsen exploitatiekosten niet
hoger hoeven te zijn dan bij
een conventioneel warmteleveringsysteem van aardgasdistributie met (HR-)
ketels of stadsverwarming.
De gemiddelde eengezinswoning verbruikt voor
verwarming en warm tapwater jaarlijks 45 Gigajoule
(GJ). Huidige nieuwbouwwoningen verbruiken slechts
circa 28 GJ per jaar voor
ruimteverwarming en warm
tapwater. Eén m² asfalt
levert circa 0,8 GJ energie.

Dus voor een woning is
ongeveer 25-35 m² Zonneweg en de toegevoegde
warmte uit de warmtepomp
voldoende.
Realisatie
Het winnen, opslaan en
distribueren van de warmte
is complex. Daarom is een
gedegen studie nodig,
waarbij wordt vastgesteld of
een project technisch,
organisatorisch en financieel
haalbaar is. Hierbij zijn
diverse partijen betrokken,
zoals de wegbeheerder, een
energie- distributiebedrijf,
de overheid, de project-

ontwikkelaar, de bouwer en
de aannemer van de infrastructuur. Voor een integrale
aanpak moet worden
samengewerkt in een
projectteam. KWS Infra is
gespecialiseerd in teamleiding en aanleg van
infrastructuren. VW Dec
ontwikkelt en exploiteert
energiesystemen en HOMIJ
Technische Installaties (ook
onderdeel van VolkerWessels)
neemt met haar knowhow op
het gebied van de installatietechniek dit deel voor haar
rekening. Kortom een
compleet concept van
VolkerWessels.

De weg als innovatieve energieleverancier

Technieken om de door zon ingestraalde warmte op wegen te gebruiken, bestaan al even.
Vooral in landen, waar het flink koud kan zijn, worden ze ingezet om het wegoppervlak
te verwarmen en sneeuw- en ijsvrij te houden. Deze innovatieve energiewinning neemt
de laatste jaren steeds concretere vormen aan. Onderzoek toont aan dat zonnewarmte die
via het wegdek wordt gecollecteerd en opgeslagen prima te gebruiken is om warmte te
leveren en zo energie te besparen. Een nieuwe variant van deze techniek is de Zonneweg.

Duurzame systemen
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De WKO in Middelharnis voorziet straks circa
32.000 m² BVO (= bruto vloeroppervlak) utiliteit
van warmte en koude. De installaties, aangelegd door KWS Infra en Homij, worden na
oplevering geëxploiteerd door het in 2006
opgerichte VolkerWessels Duurzame Energie
Concepten (VW DEC). Dit bedrijf ontwikkelt
en exploiteert energiesystemen en infrastructuren. Deze zijn per definitie duurzaam
en decentraal. VW DEC kijkt binnen de
bebouwde omgeving hoe bij de aanleg de
energievraag zo efficiënt mogelijk kan worden
ingevuld. Bij het concept van design, build,
finance, maintain & operate is dat het best in
te passen. Duurzame energie is in aanleg bijna
altijd duurder. De terugverdientijd van de
investering kan meerdere jaren bedragen.
Daarom hebben vastgoedontwikkelaars er vaak
weinig animo voor. VW DEC, KWS Infra en
Homij heffen de meerinvesteringen op door
het gehele energievraagstuk van ontwerp tot
realisatie en exploitatie uit handen te nemen
van de vastgoedontwikkelaar.

De Zonneweg: de weg als innovatieve energieleverancier

op zijn beurt de warmte
overdraagt aan grondwater in
de aquifer. Het grondwater
in deze laag staat vrijwel stil.
Een verticale buis (bron)
wordt in de bodem geboord,
tot in het tweede of derde
watervoerend pakket.
Als hier warmte wordt
opgeslagen, dan blijft dit
rond de bron aanwezig.
Hierin kan warmte langdurig
worden opgeslagen zonder
grote verliezen.
ZOWAB
De Zonneweg bestaat uit
een asfaltconstructie van
twee lagen dicht asfalt met
daartussen een zeer open
asfaltlaag, die water kan
vervoeren, de zogenoemde
ZOWAB-laag (Zeer Open
Water- voerend Asfalt Beton).
Deze watervoerende laag
bestaat uit speciaal asfalt
met een hoog percentage
holle ruimte. Een hoogwaardig bitumen zorgt
ervoor dat de samenhang
tussen de mineralen van het
mengsel behouden blijft.
Via een distributiebuis

stroomt water aan de hoge
zijde van de weg in de
ZOWAB-laag. Dat gebeurt
onder een geringe overdruk.
Door het afschot van de weg
(circa 2 procent) stroomt het
water naar de lage zijde.
Warmtewisselaar
Het in het asfalt opgewarmde
water wordt aan de zijkant
van de asfaltconstructie in
een leidingsysteem
opgevangen en naar een
warmtewisselaar geleid.
Daar wordt de warmte
overgedragen aan een
water-circulatiesysteem dat

Aquifer
Wanneer er een warmtebehoefte is, zoals in de
winter, wordt dit warme
water opgepompt vanuit de
aquifer. Een warmtepomp
zorgt er vervolgens voor dat
de temperatuur in een
cv-systeem van een woning
kan stijgen tot 40 à 50 °C.
Het water is dan geschikt
voor vloer-, wand-, en
luchtverwarming voor
woningen, kantoren en
andere gebouwen. Doorgaans wordt bij het gebruik
van een aquifer of verticale
bodemwarmtewisselaars

grondwater van 16 °C
gebruikt. Door gebruik te
maken van het tot 20 °C
verwarmde water in het
asfalt, is het rendement van
de warmtepomp aanzienlijk
hoger. In de winter kan de
Zonneweg ook koude winnen.
Dit wordt in een andere
(koude) bron opgeslagen.
In de zomer wordt dit
gebruikt voor koeling van
gebouwen. De gebruikte
technieken zijn allemaal
bewezen.
Echter, gecombineerd met
het concept van de Zonneweg
zijn de technieken incidenteel
toegepast. De uiteindelijke
energieopbrengst van de
asfaltcollector is onder meer
afhankelijk van de buitentemperatuur, schaduw,
windkracht, kleur van het
asfalt en de dikte en samenstelling van de lagen asfalt
boven de ZOWAB-laag.

Voordelen
De Zonneweg heeft een
aantal interessante voordelen. In de eerste plaats
leidt de techniek tot energiebesparing. Het levert een
bijdrage aan de vermindering
van de CO2-uitstoot, omdat
er bespaard wordt op fossiele
brandstof. Bovendien is de
energie-opbrengst in
vergelijking met andere
systemen hoog. Dit komt
door de volledige benutting
van het wegoppervlak
waarmee de energie wordt
gewonnen. Daarnaast is de
weg in de winter vrij van
sneeuw en ijs. Ongeveer 20
procent van de thermische
energie wordt gebruikt voor
de verwarming van het asfalt;
circa 80 procent blijft over
voor de verwarming en
koeling van woningen en
gebouwen. In de zomer
zorgt het water voor koeling

van het asfalt, waardoor er
minder kans is op vervorming.
Verder wordt de Zonneweg
met standaard wegenbouwmaterieel aangelegd
en onderhouden. Het asfalt
uit de Zonneweg is volledig
herbruikbaar.
De Zonneweg kan ook met
een in de asfaltconstructie
geïntegreerd buisleidingsysteem worden uitgevoerd.
Dit systeem is niet afhankelijk
van vrij verval, waardoor het
breder inzetbaar is. Echter
het nadeel is dat het benutte
oppervlak kleiner is en het
onderhoud complexer. Zo is
het geschikt voor hellingen
of juist op plaatsen waar het
asfalt vlak moet zijn.
In of uit balans?
Bij het toepassen van
warmte- en koudeopslagsystemen eist de overheid
een zekere balans in de
bodem om het permanent
opwarmen of afkoelen van
deze aquifers te voorkomen.
De Zonneweg kan, vooral
bij systemen met een grote
onbalans (meer warmtevraag
dan koudevraag of andersom),
uitkomst bieden.

