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Geconcentreerd zonlicht voor 
proceswarmte

Koen VERMOUT – AZTEQ 



“Industriële” behoefte Warmte 
Per jaar

275PJ =  75’000 GWh

Merk op :
Industriële behoefte Warmte is 50% groter dan 
totale behoefte Elektriciteit

275  vs 192 

Voorbeeld : Vlaanderen : Energiebehoefte in Vlaanderen

CST markt



100% Hernieuwbare energie voor industriële proceswarmte 

combinatie van 

Solar thermalWaste & biomass
heat

Heat pumps &
Power2Heat



Early CST (*) Pioneering (*) concentrated solar thermal energy

Eerste CST Trog
Gebouwd door Frank Shuman in 1912 – Ma’adi Cairo
35 kW stoom boiler voor aandrijving van Irrigatie Pomp



Wat is CST ?
• Parabolische spiegels concentreren het invallend 

zonlicht op een collector-buis in de brandlijn

• In de collector wordt stoom of thermische olie 
opgewarmd tot 400°C of meer, voor gebruik als 
hoogwaardige thermische energiebron

• 76% optisch rendement
• In België gemiddeld 950 uur zonlicht per jaar.
• 68% thermisch rendement @ 340°C

• Belangrijke investering, lage operationele kost
• >25 jaar levensduur zonder rendementsverlies

• Bewezen technologie, in gebruik sinds jaren ’80 
voor opwekking elektrische energie

• Eenvoudige thermische opslag voor 24/24 gebruik



Toepassing
 Specifiek geschikt voor 

 Renewable Thermal Energy for Industrial Applications (100°C-400°C)
 District Heating projecten

 Geleidelijk vergroenen van bestaande energiebronnen (bvb. in parallel met 
gas boilers)

 Integratie in multi-modale energienetwerken – smart energy grid

Wat is CST ?
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100% Hernieuwbare energie voor industriële proceswarmte 

combinatie van 

Solar thermalWaste & biomass
heat

Heat pumps &
Power2Heat

+ thermische opslag 



Combinatie met opslag zal een regulerende rol spelen



Seizoensopslag ?

Energie opslag
in water 5 - 95 ºC 

Efficientie
90% over 6 maanden 

Capaciteit
1000MWh = 70000 x

Tesla Powerwall 2  
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Zonnewarmte … in Vlaanderen ?

CST zet tot 68% van zonlicht om in bruikbare energie 
 dat is 3 – 4 keer meer dan PV

In Vlaanderen is jaarlijkse zonne-instraling per m²
vergelijkbaar met situatie in Denemarken



Einde 2016: 105 sites met 130ha geinstalleerd



2014

Dronningslund
• 37500m² (3,75ha) Flat-plate collectors
• 65°C – 70°C
• 25MWth - 15 GWh per jaar (40% voor 1350 woningen) 
• Back-up: biofuel branders & gas gestookte WKK

European Solar Prize 2015

CST markt



Taars
• 6000m² Flat-plate + 4000m² parabolic trough collectors
• 98°C
• 6,8MWth - 6 GWh per jaar (31% voor 830 woningen) 



Bronderslev
• 27000m² (2,7ha) parabolic trough collectors
• 330°C naar ORC  >>  warmtenet 12500 woningen
• 16MWth - 27 GWh per jaar 
• Back-up: biomassa verbranding



ADPO 
Kallo/Port 

of Antwerp

Kennis Center : 
EnergyVille

Genk

Proviron
Oostende

Vlaanderen 2018 : 3 “proof-of-concept” sites in Vlaanderen – Industriële toepassing
Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3

Locatie Haven Oostende Haven Antwerpen Thor Park, Genk

Toepassings-gebied chemisch productieproces
thermische olie

verwarmde vloeistofopslag
verzadigde stoom 

ORC + ruimteverwarming
elektriciteit en warm water

Installatie en 
jaaropbrengst

1100m² apertuur / 2400m² landgebruik / 515kWp vermogen
Opbrengst 450-550 MWh per jaar (naargelang lokale zonne-instraling, meer aan zee)

Ruimtelijke ordening
(dubbel gebruik)

Brownfield, vergroenen
met natuurlijk biodivers
grasland

Boven parking of 
spoorweg, onder 
hoogspanningslijn

Wetenschapspark, heide & 
gras-landschap met 
begrazing door schapen

Temperatuur
(uit/retour)

260/240°C 140/100°C ORC 180/110°C
Warmtenet 45/30°C

Door de gunstige spreiding kan de warmte-opbrengst voor 
de verschillende parameters en regio’s gevalideerd worden



Volgende projecten met zonnewarmte : ook in Vlaanderen !

Koen VERMOUT
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