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Duurzame bronnen

HT-oplossingen 

(≥70˚C)

MT-oplossingen 

(55-70˚C)

LT-oplossingen 

(35-55˚C)

Basisisolatie Vergaande isolatie



Duurzame bronnen

▪ Nieuw of bestaand warmtenet? 

▪ De merit order rangschikt technieken 

om te zorgen voor de meest optimale 

inzet van de verschillende beschikbare 

warmtebronnen

▪ Productie-eenheden met lage marginale 

kosten staan helemaal vooraan in de 

merit order en draaien steeds indien zij 

beschikbaar zijn

▪ Prijs

▪ Capaciteit

▪ Temperatuur

▪ Afstand

▪ Tijdstip

▪ CO2

▪ Lagere temperatuur van het warmtenet, 

meer potentiële warmtebronnen



Duurzame bronnen



Potentieel aardwarmte

Aardwarmte heeft de potentie om “een belangrijke rol te spelen in de 

verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een 

CO2-armere energievoorziening.”

Minister Wiebes



Potentieel aardwarmte

Klimaatakkoord:

▪ De warmtesector (productie en levering) zal een groei realiseren van de inzet van 

duurzame warmtebronnen, waaronder aardwarmte.

▪ Het is nodig dat er in de glastuinbouw tot 2030 ten minste 35 succesvolle nieuwe, 

bovenop de 17 bestaande, geothermieprojecten worden gerealiseerd.

▪ …waar de industrie oa. aardwarmte gebruikt voor de energiebehoefte.



Potentieel aardwarmte

Masterplan Aardwarmte Nederland:

▪ Huidige productie: 3 PJ/jr

▪ 2030: 50 PJ/jr (175 doubletten)

▪ 2050: > 200 PJ/jr (5 milj. woningen)

Om een maximale hoeveelheid aan warmte 

over een bepaalde periode te winnen, moet 

zowel de uitkoeling (delta T) als het debiet, 

maximaal zijn



Potentieel aardwarmte

TNO 2012:

Onder NL bodem tot 4km diepte: 

~820.000 PJ aanwezig 

NL warmtegebruik gebouwen per jaar:

Huidig: ~670 PJ

2050: ~350PJ



Potentieel aardwarmte

▪ Per km diepte stijging van 30⁰C (+ 10⁰C op 

0 m)

▪ Categorieën aardwarmte:

o Ondiepe: <1500m: 20⁰C - 50⁰C

o Diepe: 1500 - 4000m: 50⁰C - 120⁰C

o Ultradiepe: >4000m: > 120⁰C

▪ Doublet kan 30 jr leveren

▪ 50 - 100 jr voor herstel natuurlijke situatie

▪ Investering:

o 8 - 10MW: €16 à €20 miljoen (incl. 

aansluiting op warmtenet)

o Paar duizend aansluitingen nodig



Aandachtspunten

Warmtenetten

▪ Groei potentieel warmte-infrastructuur  

▪ Hoge investeringen met onzekerheid 

over volloop

▪ NMDA-koppeling met aardgasprijzen

▪ Imago niet overal positief

▪ Duurzame bron gaat op in duurzaamheid 

van gehele warmtenet



Aandachtspunten

Aardwarmte

▪ Kennis van de ondergrond 

▪ Hoge investering (70% voor productie 

gereed)

▪ Onzekerheid over capaciteit tot moment 

daadwerkelijke boring

▪ Coördinatie aanleg nieuwe putten tov

bestaande vanwege interferentie

▪ Mogelijke afname rendement doublet door 

verlaging temperatuur bij injectieput



Aandachtspunten

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM):

▪ Seismiciteit

▪ Grondwaterverontreiniging

▪ Geologisch (exploitatie) risico

▪ Ordening ondergrond

▪ Veiligheidscultuur



Stellingen

Warmtenetten en aardwarmte, dé ontbrekende schakels in de transitie.

Warmtenetten en aardwarmte, geen vanzelfsprekende toekomst.


