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Agendapunt 11: Energie uit asfalt (ingebracht door fractie van GroenLinks; commissievergadering 15 jan. 2001)

Achtergrondinformatie.

Door bedrijven (o.a. Ooms Avenhorn Holding zie ter inzage liggende bijlage) is een systeem ontwikkeld voor
verwarming en koeling van wegeninfrastructuur.
Asfaltbeton heeft door zijn donkere kleur een hoog warmte-absorberend vermogen.
Met een watervoerend medium is men in staat om `s zomers asfalt te koelen en `s winters te verwarmen. De
asfaltcollector vormt  een nieuwe toepassing voor het opvangen en afgeven van zonne-energie. Het
buizenregister dat direct onder de asfaltverharding is aangebracht onttrekt warmte aan de weg.
Het doel van “Energie uit Asfalt “ is het bereiken van energiebesparing door middel van thermische energie
opslag ten behoeve van koeling of verwarming van b.v. industrie of woningen.
Voordelen:
-besparing op energieverbruik bij toepassing als verwarming van gebouwen;
-langere levensduur asfaltconstructies;
-minder onderhoudskosten aan wegen en kunstwerken;
-minder kosten gladheidsbestrijding;
-grotere verkeersveiligheid;
-duurzaam gebruik asfalt.
-milieuwinst o.a. door vermindering CO2-uitstoot.

Samenvatting onderzoek gemeente Heteren, provincie Gelderland.

In opdracht van de gemeente Heteren wordt  (door WinnerWay vof ) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de
toepassing van energie uit asfalt. Deze duurzame energie kan worden gebruikt voor de energievoorziening van
ca. 370 woningen. De oppervlakte die hiervoor nodig is bedraagt ca. 25.000 m2. Dat is 3,5 km weglengte met
een breedte van 7,2 m.

Voorstel:
In de provincie Drenthe een dergelijk idee uitwerken, met behulp van de kennis aanwezig in de provincie
Gelderland.

In  Veenhuizen wordt een nieuwe weg aangelegd van ca. 3 km.
Dit lijkt een vergelijkbaar project te kunnen worden.

Bijkomend aspect in Veenhuizen.
Het realiseren van een uniek aanbod in de recreatieve en educatieve sfeer.
In de omgeving van het toekomstig gevangenismuseum een  Duurzaamheids Gebouw realiseren, geheel en al
voorzien van energie uit de nieuwe weg. Deze combinatie zal ook verschillende subsidiebronnen mogelijk
maken.

Bijlagen (ter inzage in de leeskamer):

Ooms Avenhorn Holding bv.
WinnerWay Haalbaarheidsstudie.
Gemeente Heteren  raadsvergadering.
Duurzame energieconcepten,DWA Installatie-en energieadvies.


