
DE WIT datacenterkoeling 

De meest optimale oplossing voor het  

verwarmen van Waterschap Hunze en Aa’s 

zonder aardgas 

Het Waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor schoon en voldoende water in de kana-
len, meren en sloten. Het Waterschap zorgt voor sterke dijken die ons beschermen 
tegen overstromingen en voor goed bevaarbare waterwegen. Hierbij houden zij re-
kening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Het 
hoofdkantoor van het Waterschap Hunze en Aa’s bevindt zich in Veendam. De voor-
malige warmtecentrale in het kantoor van Waterschap Hunze en Aa’s naderde het 
einde van de technische levensduur waardoor het Waterschap heeft besloten de 
installatie te vervangen.  

Inzet hoog temperatuur warmtepompen 
De uitdaging van dit vraagstuk was het feit dat de huidige installaties voor warmte-
afgifte berekend zijn op hoge cv watertemperaturen. De meeste warmtepompin-
stallaties worden op veel lagere temperatuur berekend. In het ontwerp is rekening 
gehouden met dit temperatuurverschil. Dit is gerealiseerd door een combinatie van 
2 stuks RC GROUP NR-N-G06/LN/K602P laag temperatuur warmtepompen in se-
rie te plaatsen met 2 stuks RC GROUP ER-
HT /0512 hoog temperatuur warmtepompen die 
water leveren van 78°C. De RC GROUP ER-
HT /0512 hoog temperatuur warmtepompen 
worden alleen ingezet tijdens de echt koude pe-
rioden. De nauwkeurigheid van de microproces-
sors van de RC warmtepompen in samenwerking 
met de overkoepelende meet- en regeltechniek 
zorgt voor het juiste kantoorklimaat in zowel de 
winter als in de zomer. 

• CO2-reductie: 23% reductie-CO2 op basis
van prestaties. Indien de stroom groen
wordt ingekocht kan er naar een 100% re-
ductie worden overgegaan.

• Energiebesparing: Van gas naar elektra. De
energiebesparing is dus vertaald in ener-
giekosten en CO2.

Vervanging en verduurzaming 
Een geplande vervanging was een zeer goed moment om 
de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming te 
laten onderzoeken en geschikte opties tegen het licht te 
houden. Samen met de betrokken adviseur Winkelman 
Engineering & Consultancy B.V. heeft DE WIT datacenter-
koeling voor Waterschap Hunze en Aa’s de meest optima-
le oplossing onderzocht om het gebouw zonder aardgas 
te verwarmen. Hierbij werd rekening gehouden met maat-
regelen die noodzakelijk zijn om het energiegebruik te re-
duceren, de bestaande bouwkundige voorzieningen en de 
financiële haalbaarheid. 

Meer informatie? 
Wilt u meer weten? Bezoek onze website www.dewitdatacenterkoeling.nl. 
Hier maakt u kennis met onze RC GROUP ER-HT /0512 hoog 
temperatuur warmtepompen. Neem contact op met onze sales afdeling via 
info@dewitdatacenterkoeling.nl of 033 -760 02 17.  




