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Beslisboom TEA project

Stap 1: Globale
haalbaarheid TEA

Eerste inschatting
warmtevraag en
warmteaanbod

Potentieelkaart TEA

Locatie in de buurt van
een potentieel riool

Warmtevraag
object(en)

Warmteaanbod
riool

Opvragen
kansenkaart
riothermie
gemeente

Onbekend Geen TEA projectNee

Ja

Bepalen thermisch
vermogenaanbod

over het jaar

Bepalen thermische
vermogensvraag

bron over het jaar

Debiet
gegevens
influent/
effluent

Warmtevraag
object(en)

Thermische
vermogensvraag <=
vermogensaanbod

Ja

Nee
Warmtevraag

beperken?

Ja

Extra bron
toevoegen of een

opslagsysteem
(WKO)

Nee

De potentieelkaarten zijn beschikbaar via
(link). De potentieelkaarten laten vooral het
potentieel op waterschapniveau zien,
gemeentelijk rioolgegeven zijn beschikbaar
via de gemeente.

De warmtevraag van de objecten bepaald
het te leveren vermogen van de
warmtepomp. Een deel van de thermische
energie wordt door de warmtepomp uit
elektriciteit gehaald. Het gevraagde
vermogen uit de bron wordt bepaald aan de
hand van de COP van de warmtepomp.

Stap 1: Detailleering
haalbaarheid
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Nauwkeurige
bepaling debiet

afvalwater

Stap 1: Detailleering
haalbaarheid

Als er geen nauwkeurige debietgegevens
zijn van het afvalwater dan is een
debietmeting noodzakelijk om de
daadwerkelijke debiet te bepalen.
Debietmeting van het afvalwater wordt bij
voorkeur in de wintermaanden gedaan en
voor minimaal een maand. Het debiet over
een droge periode, zogenaamde
droogweerafvoer (DWA) is bepalend voor
het warmteaanbod van het afvalwaterEigenaar van het

afvalwater

InfluentEffluentWaterschap Gemeente

Bepaling invloed
thermische

warmtewinning op het
zuiveringsproces

Warmtewinning uit het influent kan invloed
hebben op het zuiveringsproces. Om te
bepalen of dit een significant effect heeft is
een eenvoudig model ontwikkeld (link).

Overeenkomst
warmtewinning en

levering

Keuze
warmtewisselaar

Keuze
warmtewisselaar
(intern/extern)

Schetsontwerp
systeem inclusief

warmteopwekking
en afgifte

Afspraken
warmtelevering/
uitgangspunten

ontwerp

Stap 3
Defintief ontwerp en

aanleg

ja

Akkoord

nee

Geen TEA project

Proces Techniek

Opvragen
rioolgegeven

- Leeftijd
- Materiaal

-Vorm

Voorkeur bypassPopregime
regelmatig

Type rioolPersriool

Bepalen
pompregime (DWA)

Warmtewisselaar in
de persleiding

Bypass met
warmtewisselaar
(dubbelwandig)

naast  het persriool

ja

nee

Persriool
vervangen

nee

Dubbelwandig
persriool

Nee

Pompregime
aan te passen?

Extra DWA pomp in
het gemaal plaatsen

Nee

ja

Riool aan
vervanging toe

Rioolbuis (PE) met
externe

warmtewisselaar
(Frank buis)

Prefab rioolbuis
(beton) met interne

wisselaar

Schaaldelen interne
rioolwisselaar (Urig)

NeeJa

Riool in het grondwater

Vrijverval

Keuze
warmtewisselaar


