
Stot Lowestítn stnnt er
wormpjes 6q
Wie verwacht een hightêch duurzame warmte-installatie in
een middeleeuws kastêel? Het 14.-eeuwse kasteel
Loevestein wordt sinds í998 verwarmd met een
waÍmtepomp die energie aan
Stêeds vaker woden wamtepompen

8€Dfulkt voof rulmieveÍwarmlng, Eên
warmtêf'omp veÍkrilgi ênergie uit water,
bodem oí lucht (zle artrker erdels h dit
nummeÍl. Voor de veruamlngvan hêl uit
l360 stammend€ Slol Loevesleln, geregen In
de provinde C,eldeíand waar de Maas en
waal samenkomen, onttrekt de warmte
pomphnalbtle de êneÍgle uii h€t grondwáier

SloElacht
,aaÍlïk5 werd al 50.000 kubleke meieí
grondwater opger'ompt om hei waier h de
íotgraót op pellte houden. Nu snldl het
m€s .an tw€€ kanten: eerí wordt aan het
bÍonwater wamte onttrokken om het water
In de ceÍtrale velwamlngslnslallaile op een
tempeÍatuuÍ van ve€rtlg tot vlfUg gnden
Celslus te brengenj het aígekoelde grondwa-
ter wodt vervolgens onvewulld geloosd op

uet grcndwoter, woo$ het womwnpqsteern energle onlt*L wotdl nd gebrulk k de blnn€']'íe
stotqa.ht gewnpL tEI teveet wu6 in de bui@nne tugrccht gepwpL
op .te Íolo zln bekte stolEochlen dutdw te zien.
Folo: Slkhthg Mlsetln S1ot Loevetlqn.

het grondwateÍ onttíekt.
de slolgrachl. voor de veMamlng van de b|J
het Slot horende Krulttoíen wordt een
waÍmtepompsyíeem gebrulkt dal de waÍmie
nlet aan grondwater, maar aan de bodem
onttrekt Dez€ waÍmlepomp ls opgesleld In
e€n ond€laads Sewell (kazemat) vlakbij de
Kruittorcn. De leidingen gaan tot viftig meter
diep de grond in. H€l opgepompte grondwa-
ter dal van dezelÍde diepte komt ls €chler
wanner en kan daaÍom met een hog€r
rêndement warmle produceren,

Riviêtrater re koud .
wamtêpompên kunnen energie ook aan
ívieÍwatêr onttrekken. In het geval van slot
Loevestein viel deze optie al vanwege
problemen met wareftranspon door oí over
de dlken. ook speelde een rol dat het
rtvlerwatêr uit dê Maas en waal in dê wh€r
en het vooiaar nlet wam gênoêg oí coníanl

voor de verwaÍmlng van de woonhuizen biJ
h€l Slot biedt het 'laag-lheÍÍls{h' waÍnle_
pompsysleem te welnig eneBie omdat de
bedaande radlatorcn daarcp nlel ontworpen
zijn. HieÍ worden dan ook conventionele
brandíoíen zoals propaan gpbÍuiK. Een
aardgasaanslulting heeÍl het complex
namelilk nlet en dal was ook een van de
reden€n een wamrePomp5ysteem voor het
5lol te overweten. Aansluithg op hel
aadgasnet zou blna een mlljoen gÈldên
gekost hebben. Vêel historls.hê gebouwen
hebb€n teen aadgasaansluitingomdat ze
zover buit€n steden or doryên gelegen zljn.

De twee meter dlkke muren van hel Slotkas-
teel houden de warmtê goed vast. cedurende
het stooKeizoên heerí er in hei slotkasleel
€en coníante tempeÍatuur van negentlen
graden Celsius, zodat sahádellke eíeclen
door uitzetilng en krlmp van bouwmatedalen
wordt voorkomen. le zou kunnm zeggen dat
veMamlng door mlddel van wamtepomp€n
pdma past bÍ het geblulk van het kaíe€|. Hel

ttet l€-eeuwe Slot Loetdeln wodt ts$amd
n?t qondwolet door mddet von e€n
wamtepoÍtptyíeen. De 54000 kubleke neter
wotet dE hlenpot nodlg B wotdt vetwlge$ h
de tlotgrocht geponpL W de womteponpen
word Joorlilrs noot tieÍn 35-duiz.nd kubieke
neter oordgss b5poordl tuto: leóne<o 8v,
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we vwdcht pen high.t4h duunone wamte
inslallalie in een niddel@uws kosteel?

tnnovotieve en{gie 4 womtele.hnologie in de
gewetven van Slot Laevestein
Foto: Íeón{o BV Leidsóendam

h@tt Seen woonfunctie; er worden aon(erten
en rhearervoofstellingen gegeven, lrouwpar
tijen Sevierd en erzijn atEnei edu(aliev€

VeNaÍming van een dergetijk historische
gebouw 6 geen eenvoudi8e zaak. oe ruiÍntes
zijn grcol. h€l bÍandgevaar m€l butagaít€s
sen en heal€E istetÍocn en d€ stookkonen
zouden mel iossiÊle brandstoíen behoorttk
oplopen Mel de twee waÍmiepompen wordl
jaarliks maar tieÍsi 3s.000 kubieke meter

Omdat de wamtepompen zetf mel €tekÍi(i,
ieii woÍden aangedrcven - onSeveer een
kwarlvan de opgewektê ene€i€ is hieÍvoor
nod 8 overweegt de RijksSebouwendi€nsr.
die dit pÍojecl heeÍi veMezenlLtkr, om
hiervoor eleklricilelr uir wind te gebruiken.
Een windtuóine van 250 kilowatt zou
hi€ruoor Beschikt ziln. VanweSe plannen van
Rikswale6iaat mer her oog op de dijkintÍa'
structuur er i5 nog geen besluit genomen over
een deíinitieve lo(alie. Bovendien is her een
lange weg om eên v€rgun.ingte krijgen voor
de plaatsinB van €€n windlurbine.

Het walerpompprojeci in slor Loevesreir
brengt vier doelstettingen samen:her prcje.t

De rcgetoppotatuut van hel wonteponpsysteen
wonlt in een oude boekenkisl am h.t oag

moesl als vooÍb€€ld dienen voor de toepas-
srngvan een nieuwe €nergiezlinigÊ iechnolo-
gier de zichtbaarh€id van hd warmtesysteem
m@st minimaal zijni het projeci diende
gerealiseerd te worden in een 'mo€itik te
veMarmen mrddereeuws bouw€Ík en de
lngrepen moeslen weer ong€daan gemaakt

Omdat her water in de Cv-instattaiie bi dit
systeem niet hogerwordl dan 55 grad€n
celsius zijn radiatoren m€l een grcot opper
vlak nodig. Daarom i5 Sekozen vooÍ vlo?Ner
warmin& dal als een lo5 kleedj€ op de vloer
is aang€bracht. Waar wel radiatoren zijn
gebruikt, zin deze voor h€l oog wegg€w€rktl
de appaÍaruur is veEropt in een boÊkenkisl oí
op anderc wijze aan het oog ontlrckken. In
het veíe verreden stond Slot Loevesrein ook
al bekend vanwege her origjnete gebruik van
boek€nkisren: de ror levenslang vefooÍdeelde
Hugo de croor weÍd ooil g€vang€n gehouden
in het Slor, dar enkele eeuwen als staatsge-
vang€nis diensr heelt Sedaan, en ontsnapte in
162l in een boekenkist.

h Slot Loevestein worden rondleidingen
gegeven. Inlichtingen bi stichrinS MuseuÍn
Slol Loevesrein, rel.r0r8l 447171


