
Het zwembadcomplex van Landal Landgoed ’t Loo in Oldebroek is onlangs flink vernieuwd én 
verduurzaamd. Het zwembadwater wordt er voortaan op duurzame wijze verwarmd. Met een mengsel 
dat bestaat uit aardgas en biogas dat wordt gewonnen uit groente-, fruit- en etensrestenafval (gfe).  
De installatie bestaat uit een slimme combinatie van een biovergister en een cascade van drie HR-ketels.

Zwembad Landal 
wordt verwarmd met 
behulp van biogas

Referentieproject

Belangrijke rol HR-ketel in energietransitie



Een biovergister van CIRC zet dagelijks voedselresten  
en organisch afval om in 50 liter hoogwaardige planten-
voeding. Het wordt gebruikt als plantenvoeding bij het 
groenonderhoud op het park. Bovendien levert vergisting 
per dag 15 m3 biogas op, dat wordt gebruikt voor de 
verwarming van het zwembadwater. ‘Het biogas wordt 
onder druk opgeslagen in een speciale gastank’, legt 
Rogier Bos, directeur van Bos Installatiewerken uit 
Utrecht, uit. ‘Verder bestaat de installatie uit een cascade 
van drie HR-ketels met een totaalvermogen van 300 kW. 
Die is aangesloten op het reguliere aardgasnet. Het 
biogas wordt met een geregelde voordruk bijgemengd  
in de gasleiding, ná de gasmeter.’ 

Mengsel van aardgas en biogas
Nog niet alle HR-ketels in Nederland zijn geschikt voor 
toepassing van een mengsel van het hoger calorische 
aardgas en het lager calorisch biogas. Aan de in Olden-
broek geplaatste Nefit TopLine II HR-ketels hoefden 
echter geen aanpassingen te worden gedaan. Hier wordt 
tot maximaal 15 volumeprocent biogas bijgemengd.  
De bijmenging is erop ingesteld dat de Wobbe-index -  
die de verbrandingsenergie-output van samengestelde 
gassen aangeeft - binnen de toegestane grenzen blijft van 
de toestelspecificatie van de HR-ketels. Mede hierdoor 
wordt een veilige en optimale verbranding gerealiseerd. 
Het bijmengen wordt geregeld vanuit de toestellen.  
Bij warmtevraag wordt via de cascaderegelaar (CM10) 
een afsluiter geopend die de aanvoer van biogas via de 
aardgasaanvoerleiding doseert. Een instelbare tijdvertra-
ging zorgt ervoor dat het toestel start op aardgas, waarna 
bijmenging van het biogas volgt.

De toekomst van gfe-vergisting
Rogier Bos voorspelt een uitstekende toekomst voor 
installatieoplossingen met gfe-vergisters. ‘Simpelweg 
omdat er op heel veel plekken gfe-afval en ander orga-
nisch afval ontstaat. Denk aan hotels, restaurants, 
vakantieparken en scholen. Maar ook thuis hebben we 
onze gfe-bak. Ik voorzie dat ook een mini-vergister thuis, 
gekoppeld aan de hybride-verwarmingsinstallatie, tot  
de mogelijkheden gaat behoren.’ 



Hybride installatie
Bos noemt de energietransitie de grootste technische 
uitdaging voor Nederland sinds de Deltawerken. Hij pleit 
er daarom voor om alle mogelijke combinaties van 
duurzame energiebronnen en installatietechnische 
oplossingen te onderzoeken en toe te passen. ‘Oplossin-
gen met wind- en zonne-energie en met warmtepompen, 
we kunnen het technisch allemaal. Je moet steeds weer 
kijken naar de lokale situatie en mogelijkheden. Gfe- 
vergisting is een van de nieuwe sporen waarlangs we 
kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het laat 
ook zien dat hybride een veel breder begrip is dan alleen 
de bekende combinatie van een warmtepomp en een 
HR-ketel. En daarover gesproken: ook een hybride 
combinatie met een biovergister bewijst dat ook de 
HR-ketel nog lange tijd bestaansrecht zal hebben.’

Innovatieve, gelijkgestemde partners
Rogier Bos prijst het eindresultaat op basis van partner-
schap. Hij kwam in contact met CIRC, specialisten in de 
ontwikkeling van biovergister, en raakte enthousiast.  
‘Wij gaan graag de samenwerking aan met dit soort 
innovatieve, gelijkgestemde partijen. Daarom sloot ik  
ook Nefit Bosch aan, waarmee wij al jaren samenwerken. 
In Deventer heeft men natuurlijk veel kennis en ervaring. 
Bovendien hebben zij de extra knowhow van wereldcon-
cern Bosch achter zich. Samen hebben we ons gebogen 
over de vraag van Landal GreenParks naar een duurzame 
oplossing om het zwembadwater te verwarmen. Een fraai 
staaltje engineering. De installatiewerkzaamheden zijn 
vervolgens uitstekend uitgevoerd door huisinstallateur 
Hellebrekers Water & Leisure Techniek uit Nunspeet.’
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