CO2- prestatieverslag warmte van HVC 2015
Dordrecht

warmtenet

Benutten van warmte die anders verloren zou gaan, terugdringen van de behoefte aan fossiele
brandstoffen en een forse reductie van CO2. Zo draagt HVC met haar warmtenet bij aan de
duurzaamheidsdoelen van de gemeente Dordrecht. In dit CO2-prestatieverslag wordt inzicht
gegeven in de resultaten uit 2015 en de doelen voor 2016 voor het warmtenet in Dordrecht.

Betrouwbaar, comfortabel en
verantwoord. Dat is warmte van
HVC. Het warmtenet in Dordrecht
breidt stapsgewijs steeds verder uit.

Aansluitingen 2015 totaal

589

33

2188

aantal woningen aange-

aantal bedrijven aangesloten op warmtenet

woningequivalenten*

sloten op warmtenet

In 2015 is de hoeveelheid geleverde warmte 46.011 Gigajoule. Dit is ten opzichte van
vorige jaren gestegen. De CO2-reductie is gedaald, aangezien het warmtenet nog
niet is gekoppeld aan de afvalenergiecentrale. In 2017 wordt het warmtenet op de
afvalenergiecentrale in Dordrecht aangesloten, waarmee de CO2-reductie fors zal
toenemen.
* aantal aansluitingen van woningen en kantoren omgerekend naar dat van gemiddelde woningen.
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heeft een boring onder de Oranjelaan
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plaatsgevonden.

in dit gebied is uitbreiding van het
warmtenet mogelijk

• Voor de aansluiting richting de

versie: maart 2016

Kapteynweg in Dordrecht is de weg
richting het ziekenhuis tijdelijk afgesloten
geweest.
• Bij de aanleg in de Johan de Wittstraat
bleken kabels en leidingen anders te

Merwedepolder
BAAN

Noordflank

100m

liggen dan vooraf in kaart gebracht.
Hierdoor kon er niet op de gewenste
diepte worden gegraven en duurde de
werkzaamheden iets langer.
• In de warmtevisie van minister Kamp
(EZ) is het warmtenet van Dordrecht als
voorbeeld opgenomen. Het kabinet gaat
de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door
gas en meer door duurzame warmte en
restwarmte worden verwarmd.
• Er is een mini WKO-installatie beschikbaar
in de Duurzaamheidsfabriek waarmee
leerlingen onder begeleiding opdrachten
kunnen uitvoeren.
• Het warmtenet in Dordrecht heeft eind
2015 een totale lengte van 11 kilometer.
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Warmte van Nu
Om de naamsbekendheid en het belang
van duurzame warmte te vergroten is
gestart met de campagne ‘Mede dankzij
u heeft Dordrecht warmte van nu’.
Diverse gebouwen, zoals Kunstmin, het
Energiehuis en de Duurzaamheidsfabriek
die zijn aangesloten op het warmtenet

Cijfers warmtenet Dordrecht
Jaar

2014

2015

Prognose 2016

Aantal kleinverbruik/woningen

420

589

700

Aantal grootverbruik/bedrijven

23

33

40

443

622

740

34.602

46.011

61.826

4.887

3.354

4.150

70

-34

-299

Warmtenet

worden in beeld gebracht.
Om te meten of de campagne werkt is er
een 0-meting gedaan en volgt er in 2016
een nameting. Ook is er een animatie
gemaakt die uitleg geeft over de werking
van het warmtenet, deze is te vinden op
warmtenetdordrecht.nl.

Totaal warmtenet
Warmtelevering totaal in GJ
Levering koude in GJ
CO2-besparing (ton per jaar)

Vooruitblik 2016
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Duurzame energie: 2015 stijging door
volledige productie Bio-energiecentrale,
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