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Piekbuffer verdiept
Waarom?
Een piekbuffer overbrugt overschotten en behoefte aan warmte op 

verschillende momenten. Door inzet van een piekbuffer is het mogelijk 

om warmtenetten en industriële warmtesystemen te verduurzamen 

en uit te breiden.

Wat is het? 
 • In essentie is het een thermisch geïsoleerd, solide stalen water 

tank, geïnstalleerd in een verdiepte bakconstructie.

 • Door de verdiepte bouw kan onze piekbuffer esthetisch in de 

gebouwde omgeving worden ingepast.

 • Hydraulisch open verbinding met het warmtesysteem voor hoge  

vermogens.

 • Gevuld met gedemineraliseerd water, direct geschikt voor 

warmtenetten.

 • Onderhoud is mogelijk in en rondom de tank.

De grootte van onze piekbuffers varieert van 500 - 5.000 m3  

en wordt optimaal afgestemd op uw situatie. Lees meer over  

de mogelijkheden. 

https://groenewarmte.com/contact/
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CONVENTIONELE PIEKBUFFER

VERDIEPTE PIEKBUFFER
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Toepassingen

GEOTHERMIE

VERGROTEN TRANSPORTCAPACITEIT

POWER TO HEAT
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Toepassingen

Vergroten transportcapaciteit
Wanneer warmtenetten groeien, kan de huidige transportcapaciteit  

een beperkende factor worden voor de uitbreiding. Met de piekbuffer 

kan efficiënter gebruik gemaakt worden van de bestaande transport

capaciteit en tegelijkertijd een efficiëntieslag worden gehaald met 

betrekking tot duurzame bronnen.

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Grotere benutting van duurzame bronnen.

 • Betere benutting van de transportleiding-capaciteit, door te laden 

in daluren en ontladen in piekuren (zie grafiek rechts).

 • Kleiner vermogen van het warmteoverdrachtstation, WOS, 

(bijvoorbeeld bij aansluiting op de WarmtelinQ).

 • Lagere vaste en variabele lasten door efficiënter gebruik van de  

transportleiding (zie ook onze aanpak).

 • CO
2
-reductie: minder aardgas gebruik door verminderde inzet van 

piekketels.

 • Minder piekvermogen nodig door inzet vermogen van piekbuffer.

Boiler

WOS

Transportleiding Laden Piekbuffer Ontladen Piekbuffer Boiler

https://www.warmtelinq.nl/
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Boiler

Geothermie Laden Piekbuffer Ontladen Piekbuffer Boiler

Toepassingen

Geothermie
Het vermogen en debiet van een geothermie bron kan niet flexibel 

geregeld worden. De pomp die het water oppompt en terug de grond 

injecteert dient zo stabiel mogelijk te draaien. Een sterk fluctuerende 

vraag gedurende een dag of week kan door de geothermie bron 

niet opgevangen worden. Deze vraag kan ingevuld worden door 

buffering en piekboilers.

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Met een piekbuffer kan een geothermiebron volcontinue 

produceren. Hierdoor wordt er jaarlijks meer warmte geoogst en 

meer SDE++ subsidie verkregen waardoor de geothermiebron ook 

in financieel opzicht beter rendeert.

 • Minder piekvermogen nodig door inzet vermogen van piekbuffer

 • CO
2
-reductie: minder aardgas gebruik door verminderde inzet van 

piekketels.

 • Minder uitstoot in de stad door verminderde inzet van gasboilers.
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Toepassingen

Power to Heat
Door een piekbuffer te combineren met een E-boiler ontstaat er een 

systeemintegratie tussen het warmtesysteem en elektriciteitsnet. 

Dit geeft grote voordelen en flexibiliteit. Door middel van deze 

installatie, gecombineerd met slimme sturing, kunnen overschotten 

van duurzame stroom opgevangen worden en omgezet in duurzame 

warmte.

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Wanneer het aanbod van duurzame stroom in het systeem in 

Nederland groter is dan de vraag, kunnen deze overschotten slim 

ingezet worden voor duurzame warmte.

 • Systeemintegratie / netbalancering: de E-boiler kan ingezet worden 

op de onbalansmarkt voor de handhaving van de netfrequentie. 

Door de buffer kan de boiler extra flexibel ingezet worden.

 • CO
2
-reductie: minder aardgas gebruik door verminderde inzet van 

piekketels.

 • Minder uitstoot in de stad door verminderde inzet van gasboilers.

Slimme sturing
Door slimme sturing worden de E-boilers op de meeste 

gunstige momenten ingezet. De juiste momenten worden 

bepaald o.b.v. een optimalisatie van de energievraag 

(forecast), energieprijzen en stateofcharge van de buffer.

Deze slimme sturing is sinds 2019 in werking en kan ingezet 

worden voor uw systeem. De slimme sturing is een expertise 

van GroeneWarmte en in eigen huis ontwikkeld.

E-Boiler
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Voordelen

Voordelen van buffering

Voordelen van verdiept
 • Betere inpassing in de gebouwde omgeving. Een betere inpassing  

zal zorgen voor minder maatschappelijke weerstand vanuit de omgeving.

 • Minder warmteverliezen door het verdiepte gedeelte.

Minder benodigd  
piekvermogen

Efficiëntere inzet 
warmtebronnen

Minder gebruik  
van aardgas

Invoeren van  
duurzame bronnen 

Lagere temperatuur 
transportnet

Vergroten
transportcapaciteit
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Specificaties
Opslagmedium
De buffer is gevuld met gedemineraliseerd water.

Efficiëntie
De piekbuffer heeft een efficiëntie van ~99% indien  

de buffer ingezet wordt als dag/nacht-buffer. 

Indien de buffer ingezet wordt als weekbuffer is  

de efficiëntie ~95%.

Temperatuursensoren
Om de temperatuur en energie-inhoud te 

kunnen meten wordt de buffer uitgevoerd met 

temperatuursensoren. Het aantal en de locatie is 

afhankelijk van de toepassing.

Niveaumeting
Om het waterniveau te monitoren is de buffer 

uitgevoerd met een niveaumeting.

Aangepast 1.000 m3         2.000 m3             5.000 m3        

Diameter (watervolume) [m] 10,8 13,6 18,7
Klik hier  

voor meer 
informatie

Diepte (watervolume) [m] 10,8 13,6 18,7

Hoogte boven mv [m] 6,0 7,0 7,0

Diepte onder mv [m] 5,5 8,0 12,0

Diffuser
Radiale diffusers reduceren de snelheid waarmee 

het water in de buffer komt om turbulentie te 

beperken. De diffuser zorgt dat een zoveel mogelijk 

laminaire stroming ontstaat voor het inkomende 

water. Te veel turbulentie zorgt voor menging van 

de verschillende temperatuurlagen in de buffer. 

De diffusers zullen gedimensioneerd worden 

afhankelijk van de benodigde vermogens van de 

toepassing. 

Coating
De tankwand wordt uitwendig voorzien van een  

coating om het staal te beschermen tegen roest-

vorming. Indien gewenst is het ook mogelijk om 

aan de binnenzijde van de tank een coating aan te 

brengen. 

Mangat
Om de buffer inwendig te inspecteren wordt een 

mangat voorzien aan de bovenzijde van de tank. 

Stikstofexpansiesysteem
Het stikstofexpansiesysteem zorgt voor een 

stikstofkussen boven het water in de buffer met 

een lichte overdruk. Het is nodig om de buffer te 

voorzien van een stiksofdeken om te voorkomen 

dat het water zuurstof opneemt. Daarnaast 

voorkomt het systeem aantasting van de interne 

stalen tankdelen door corrosie. 

Dimensionering en vermogens
Er zijn meerdere dimensies en vermogens 

mogelijk. Onderstaande tabel presenteert diverse 

voorbeelden.

https://www.ecovat.eu/contact/
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Specificaties

Hydraulisch schema
Het onderstaande hydraulisch schema geeft een voorbeeld configuratie weer van directe inkoppeling van een piekbuffer. 

Demarcatie
Piekbuffer Pompruimte

Demarcatie
Pompruimte Klant

T

P

P
TP

M

M

P

Warmtelevering aan klant
Ontladen piekbuffer

M

M

M

M
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Aanpak

Stappenplan

VERKENNING

Verkennen van bronnen  

en opslag o.b.v. kosten en 

CO
2
-reductie

ONTWERP

 • Tank

 • Bouwkuip

 • Hydraulisch druksysteem

 • Integratie met warmtenet 
en/of bestaande installatie

 • Sturing (elektrisch)

VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning 

REALISATIE

 • Fundering

 • Stalen tank

 • Pomp en appendages

 • Hydraulische koppeling
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Aanpak

Systeemoptimalisatie
Tijdens de dimensioneringsfase worden diverse systeem optimalisaties 

doorgevoerd om zo tot het meest geschikte piekbuffer ontwerp te 

komen.

Er zijn diverse optimalisaties mogelijk naar keuze, afhankelijk van 

randvoorwaarden, ontwerp specificaties en duurzaamheidsambities. 

Wilt u een optimalisatie voor uw systeem?
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https://groenewarmte.com/contact/
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Prijsindicatie

Vraag een indicatieve prijs aan
De prijs van een piekbuffer varieert door diverse factoren:

 • Sterk variërende dagprijzen van grondstoffen zoals staal.

 • Bouwlocatie.

 • Type ondergrond en grondwaterstand.

Vraag een indicatief budget aan voor uw project:

https://groenewarmte.com/contact


groenewarmte.com

Meer informatie

  Pater van den Elsenlaan 17  
5462 GG Veghel Nederland

 +31 (0) 413 33 41 41

 info@groenewarmte.com 

https://groenewarmte.com/
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