
Het verbinden van twee huidige stadswarmtenetten op weg naar een duurzaam stadswarmtenet.
Een opdracht aan DENYS BV uitgevoerd voor Vattenfall.

Waarom doen we dit?
De ambitie van Vattenfall, voorheen Nuon, is om binnen één
generatie fossielvrije elektriciteit en stadswarmte te leveren.
Daarmee ondersteunen we de plannen van de gemeente
Amsterdam om de stad aardgasvrij te maken. En daar werken
we hard aan.

Bijvoorbeeld met onze bijdrage aan het Amsterdamse
stadswarmtenet. Om ervoor te zorgen dat steeds meer
Amsterdamse huishoudens van duurzame stadswarmte
gebruik kunnen maken, gaan we de twee huidige
stadswarmtenetten met elkaar verbinden. Kijk ook hier.

Lees meer

Stadsdeel
Nieuw West

Wat gaat er gebeuren?
De stad Amsterdam kent momenteel twee
stadswarmtenetten: één in het westen (gevoed door
afvalwerkingsbedrijf AEB Amsterdam) en één in het oosten
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Stadsdeel
Zuid

(gevoed door de Diemen elektriciteitscentrale). De
verbinding wordt tot stand gebracht door de aanleg van een
warmtetransportleiding door Amsterdam Zuid en Nieuw-
West.

Naast het verbinden van de warmtenetten bouwt Vattenfall
een Hulp Warmte Centrale (HWC) in Amsterdam Nieuw
West.

Minder

Deze hulpcentrale – een zogenoemde warmtebuffer – kan
stadswarmte opslaan als de warmtevraag laag is en warmte
afgeven wanneer dit nodig blijkt. De nieuw te bouwen HWC
beschikt ook over een installatie die zelf warmte kan
genereren. Dit gebeurt – naar verwachting slechts een aantal
uren of dagen per jaar – wanneer er onvoldoende
stadswarmte beschikbaar is door bijvoorbeeld extreme kou
of onderhoudswerkzaamheden.

Nieuwsbrief
Wij delen graag ons nieuws met u! Wilt u op de hoogte
gehouden worden van de laatste ontwikkelingen en leuke
weetjes rondom Amsterdam South Connection?

Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

U ontvangt deze dan maandelijks in uw mailbox.

Contact

Naam

E-mail adres

Bericht
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