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Samenvatting
Eisen aan energiegebruik en CO2-uitstoot van woningen worden strenger. De verwachting is dat in
2030 aardgas een kleiner aandeel heeft in de verwarming van woningen in Nederland. Dat vraagt
om nieuwe warmtesystemen. Om die warmtesystemen en de daaraan gekoppelde producten en
diensten te kunnen ontwikkelen is een beeld nodig van de situatie in 2030. Wat willen klanten? Hoe
ziet de toekomstige omgeving eruit? Dit onderzoek verkent een toekomst waarin in Nederland geen
aardgas meer gebruikt wordt voor verwarming van woningen.
Bij de start van het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten meegegeven:
•

de voorkeuren van klanten moeten bepalend zijn voor de beoordeling van warmtesystemen
(met inachtneming van wettelijke bepalingen en richtlijnen);

•

nog onvoldoende ontwikkelde technieken worden meegenomen in het onderzoek;

•

de vraag moet tegen de achtergrond van uiteenlopende toekomstscenario’s worden beantwoord.

Twintig jaar vooruitkijken is een uitdagende opdracht. Op zo’n termijn is het vrijwel onmogelijk betrouwbare voorspellingen te doen. Een verkenning van de mogelijke ontwikkelingsrichtingen en hun
effecten is wel zinvol. De toekomst ligt niet vast en ook de keuzes die de komende jaren gemaakt
zullen worden zullen hun invloed hebben op de vraag: wie verwarmt de toekomst?
Het onderzoek is opgebouwd uit drie onderdelen:
•

een inventarisatie van de belangrijkste criteria die klanten hanteren met betrekking tot hun keuzes rond energie en warmte en de weging die zij daaraan geven;

•

de beschikbare (bewezen) warmtesystemen en hun kenmerken;

•

toekomstscenario’s die zijn opgebouwd uit verschillende ontwikkelingsrichtingen.

Uit marktonderzoek (individuele en groepsinterviews, enquête met 1500 respondenten, kwalitatieve
en kwantitatieve analyses) blijkt dat gebruikers een warmtesysteem beoordelen aan de hand van
zes criteria. Niet alle klanten geven dezelfde weging aan die criteria. Uit de analyse blijkt dat de Nederlandse bevolking is op te delen in drie gebruikersgroepen met elk hun eigen weging van de zes
criteria.
Uit de toetsing van de warmtesystemen op deze klantcriteria blijkt dat klanten geen duidelijke voorkeur hebben voor een van de systemen. Ook laat de analyse geen onderscheid zien tussen de gebruikersgroepen: elke groep zou ongeveer dezelfde technieken kiezen indien deze gelijk beschikbaar
zouden zijn. Vanuit klantperspectief zijn er dus geen overduidelijke winnaars of verliezers aan te
wijzen.
In de praktijk zullen situationele aspecten een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor
een warmtesysteem. Deze aspecten zijn gevat in de toepassingscriteria. Warmtesystemen laten bijvoorbeeld zeer grote kostenverschillen zien bij toepassing in bestaande of nieuwbouw. Daarnaast
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is gekeken naar de toepasbaarheid van warmtesystemen in verschillende bebouwingsdichtheden
(stad – dorp - platteland), de aanwezigheid van industrie en de geschiktheid van de ondergrond (met
name voor geothermie).
Ten slotte is gekeken naar belangrijke ontwikkelingen op het gebied van economie, politiek en maatschappij. Deze zijn vertaald in drie toekomstscenario’s. Deze toekomstscenario’s zijn gekwantificeerd
in een aantal parameters, zoals energieprijs, verhouding oudbouw/nieuwbouw en investeringsbereidheid.
De warmtesystemen zijn allereerst beoordeeld op de klantcriteria en de situationele aspecten. Uit de
resultaten van de analyse volgen twee waarnemingen:
•

Landelijk genomen hebben alle verwarmingsconcepten bestaansrecht zonder opvallende ‘winnaars’ of ‘afvallers’, terwijl

•

per locatie wel uitgesproken voorkeuren ontstaan onder invloed van de toepassingscriteria (bodemgeschiktheid voor bijv. geothermie, lokaal biogas-aanbod, kosten collectieve systemen in
oude stadscentra versus nieuwbouw e.d.)

Gebruikers ervaren op een bepaalde locatie specifieke voor- en nadelen, waardoor in de praktijk
slechts een beperkt aantal verwarmingsopties kansrijk is. Lokale omstandigheden zorgen voor verschillende maandlasten die dominant zullen zijn voor de uiteindelijke keuze.
Vervolgens is met het rekenmodel de invloed van drie uiteenlopende toekomstscenario’s op de bovengenoemde resultaten bepaald. De gehanteerde scenario’s variëren onderling ondermeer in economische groei, aandacht voor het milieu, centrale (politieke) aansturing, aanwezigheid van investeerders, prijzen voor grondstoffen, energie. Ook hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van bepaalde
verwarmingsconcepten wezenlijk beïnvloed.
Samenvattend kan gesteld worden dat:
•

gebruikerscriteria en –weegfactoren weinig profilering opleveren;

•

toepassingscriteria (zoals geografische en demografische criteria) zullen de inzet van een waaier
aan verwarmingsconcepten waarschijnlijk en soms noodzakelijk maken. De toepassing van systemen zal per locatie verschillen;

•

toekomstscenario’s een bepalende invloed hebben, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van
investeerders in collectieve oplossingen. Vooral collectieve systemen zijn afhankelijk van de scenario’s, individuele systemen scoren constanter.

Het kan interessant zijn om toepassingscriteria van bepaalde warmtesystemen nader te specificeren. Zo is er niet voldoende biogas om alle woningen in Nederland te verwarmen, maar mogelijk
wel voldoende om grote, aaneengesloten, dunbevolkte gebieden te voorzien van biogas middels
het huidige aardgasnetwerk. Verder kan geothermie slechts op selecte locaties worden toegepast,
hetgeen kan leiden tot een voorkeur voor de toepassing van geothermie in dichtbevolkte nieuwbouwlocaties.
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1. Inleiding
Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar toekomstige technologieën om woningen te verwarmen. De aanleiding van het onderzoek is de veronderstelling dat overheden hun ambities waarmaken op het gebied van duurzaamheid. Door komend en verwacht beleid, alsmede veranderende
wet- en regelgeving is het waarschijnlijk dat aardgas geen of een zeer bescheiden bijdrage levert in
het verwarmen van woningen. Dit rapport heeft als doel informatie te bieden voor het genereren van
nieuwe diensten en producten voor de verwarming van woningen en voor het vaststellen van nieuw
beleid. De technologische mogelijkheden, klantbehoeften en omgevingscriteria voor energieoplossingen worden beschreven. Met deze informatie is het mogelijk om een volgende stap te nemen in
het productontwikkelingsproces: het genereren van ideeën en productconcepten. Aangezien derden de beschreven onderzoeksresultaten ook kunnen gebruiken is gekozen om het rapport breed
toegankelijk te maken.

Aanleiding
De directe aanleiding voor dit onderzoek is de uitspraak van het European Climate Foundation (ECF)
dat woningen in 2030 geen aardgas meer gebruiken. Dat betekent voor de Nederlandse energiehuishouding een radicale verandering, aangezien op dit moment vrijwel iedere woning in Nederland
met aardgas wordt verwarmd.
De uitspraak van het ECF staat niet op zichzelf. Ook de Nederlandse overheid scherpt de regels aan
met betrekking tot het energiegebruik van woningen. Verwacht wordt dat woningen in de toekomst
energieneutraal zullen zijn. Energieneutrale woningen hebben in de regel geen aardgasaansluiting,
omdat de energievraag niet voldoende is om de meerkosten te verantwoorden

Doelstelling
Het netwerkbedrijf helpt klanten nu in hun warmtebehoefte met een aardgasnet. Deze rol is aan
verandering onderhevig en daar moeten de netwerkorganisaties van Nederland op zijn voorbereid.
Dit onderzoek faciliteert in het maken van een gefundeerde afweging betreffende de ontwikkelingen
in de verwarming van woningen en hoe een netwerkbedrijf hierop kan inspelen.
Als er geen aardgas meer gebruikt wordt, hoe worden dan in de toekomst onze woningen verwarmd? Het doel van dit onderzoek is een antwoord te vinden op die vraag.
Achter deze vraag liggen drie centrale vragen verscholen:
•

Wat wil de eindgebruiker / klant?

•

Welke alternatieven voor verwarmen met aardgas zijn technisch mogelijk?

•

Welke eisen / voorwaarden stelt de omgeving?

Het is van van belang om te begrijpen waarom deze veranderingen plaatsvinden, wie toekomstige
klanten zijn, welke technologiën beschikbaar zijn en in welke mate deze tegemoet komen aan de
wensen/eisen van omgeving en klant. In de loop der jaren zijn diverse technologieën ontwikkeld die
in de toekomst een rol bij het verwarmen van woningen kunnen spelen. Hierbij kan gedacht worden
aan gebruik van andere brandstoffen en/of het gebruik van collectieve systemen. Een toekomstblik
is onontbeerlijk, in zowel de woningbouw als de energiesector.
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Opzet van het rapport
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De stappen in het onderzoek bestaan
uit het beoordelen, uitsluiten en combineren van technologieën op basis van klantcriteria, haalbaarheidscriteria en omgevingscriteria. Deze stappen samen leveren een overzicht op van de meest
kansrijke technologieën voor het verwarmen van woningen in 2030.
Hoofdstuk 3 beschrijft het marktonderzoek naar de toekomstige klantwensen op het gebied van
energie en warmte. Het onderzoek levert een aantal klantcriteria op voor de beoordeling van toekomstige warmtesystemen. Klantcriteria zijn relevant omdat het netwerkbedrijf de klant(wensen)
centraal wil stellen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
In hoofdstuk 4 wordt een ‘longlist’ van 55 ‘proven technologies’ gepresenteerd. Dat zijn technologieën die het stadium van de tekentafel voorbij zijn en in minimaal één pilotproject toegepast zijn. Uit
deze technologieën wordt een selectie gemaakt op basis van hun maatschappelijke haalbaarheid.
Dat proces staat eveneens beschreven in hoofdstuk 2.
Niet alle technieken zijn een volwaardig alternatief voor een warmtesysteem op aardgas. De meest
kansrijke technologieën worden tot volwaardige warmtesystemen gecombineerd. Een volwaardig
warmtesysteem is een combinatie van technologieën die gezamenlijk één of meer woningen van
ruimtewarming en warm tapwater kan voorzien. In hoofdstuk 2 worden in totaal 18 verschillende
systemen toegelicht. Deze 18 warmtesystemen vormen de basis voor de volgende stap in de analyse.
In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste omgevingscriteria geïdentificeerd aan de hand van drie toekomstscenario’s. De toekomstscenario’s zijn gebaseerd op uiteenlopende onderzoeken naar de toekomst van de energiewereld en expertinterviews. Een aantal aspecten van de scenario’s is gekwantificeerd om gebruikt te worden in de analyse. Omdat de meeste van deze factoren erg onzeker zijn,
is gekozen voor het uitwerken van drie radicaal verschillende scenario’s, die tegelijkertijd alledrie
plausibel zijn.
In hoofdstuk 6 wordt de confrontatie tussen de verwarmingssystemen, de klantcriteria en de omgevingscriteria beschreven. Door middel van matrixvermenigvuldiging wordt voor ieder verwarmingssysteem een totaalscore op de verschillende criteria verkregen.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de analyse gepresenteerd. Er wordt op de uitkomsten van
de matrixberekening ingegaan en de belangrijkste resultaten worden toegelicht.
In hoofdstuk 8 vindt u de belangrijkste conclusies op basis van de resultaten en enkele aanbevelingen.
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2. Onderzoeksopzet
In 2011 is een exploratief onderzoek gestart naar waarschijnlijke verwarmingstechnieken voor toekomstige huishoudens in Nederland. Om tot een overzicht van de meest waarschijnlijke technieken
te komen die in de toekomst huizen kunnen verwarmen zijn een aantal deelonderzoeken uitgevoerd. Dit hoofdstuk verklaart de gebruikte methodieken en onderbouwt de validiteit.

2.1 Onderzoeksstructuur
Door veranderingen in de omgeving kan een innovatie worden geforceerd. Dit onderzoek combineert omgevingsfactoren, marktvraag en beschikbaarheid van technologieën. Binnen de energiemarkt zorgt regelgeving voor een gastransitie waarbij aardgas mogelijk niet meer als primaire energiedrager gebruikt kan worden. In deze context is het volgende model voor disruptieve innovatie
gangbaar (Paap, J. & Katz, R., 2005):

Dit onderzoek vertegenwoordigt de eerste stap van het traject. Om de centrale vraag te beantwoorden zijn de beïnvloedende factoren afgekaderd tot een drietal variabelen: Klant, omgeving en
technieken. De klant heeft keuzevrijheid en zal daarom kiezen voor de meest passende optie; invloedsfactoren zijn bijvoorbeeld kosten, comfort en gebruiksgemak. De omgeving speelt ook een
belangrijke rol omdat bepalende eigenschappen als beschikbaarheid van resources en prijsstelling
van grondstoffen veranderen door omgevingsfactoren als politiek en economie.
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Om de klantwens te kunnen bepalen dienen de criteria die de klant heeft voor verwarming van zijn
woning in beeld te zijn. Om te waarborgen dat de juiste onderzoeksvorm wordt gehanteerd is gekozen voor uitvoering door Motivaction, een ervaren onderzoeksbureau op het gebied van klantwensen. Middels sessies en interviews zijn de wensen van de klant blootgelegd. Voor het bepalen van de
omgevingsfactoren is het noodzakelijk om waarschijnlijke ontwikkelingen te onderzoeken in omgevingsfactoren als politiek en economie; deze factoren zijn in kaart gebracht door Futureconsult, een
ervaren onderzoeksbureau op dit onderzoeksvlak. De variabelen in toekomstige omgevingsveranderingen zijn ondergebracht in een drietal waarschijnlijke scenario’s zodat per scenario een passend
en gewogen verwarmingsalternatief kan worden bepaald.
De lijst met potentiële technieken geeft tot slot een realistisch beeld van beschikbare technieken
waaraan de gevonden criteria kunnen worden getoetst. Deze lijst is samengesteld door een projectgroep van Liandon, een bedrijfsonderdeel van netbeheerder Alliander dat gespecialiseerd is in
complexe energienetwerken. De genoemde partijen hebben in samenwerking naar het eindresultaat
toegewerkt.
Omdat de output van de onderzoeken naar klant, omgeving en technieken onderling niet tot elkaar
in verhouding staan was het nodig de resultaten naar onderling verrekenbare, en dus tot elkaar gerelateerde waarden te vertalen. Deze waarden zijn gewogen tijdens meetsessies om het onderlinge
belang te kunnen benoemen. Om een voorbeeld te geven: het is mogelijk dat de klant aan een bepaalde eigenschap een klein belang hecht, wat vervolgens een kleine invloed zou moeten hebben
in het totaalresultaat. De factoren onderling worden vervolgens verrekend in matrices waaruit een
lijst met technieken en waarden resulteert. Deze lijst vertegenwoordigt de technieken en gewogen
waarden die samen de meest waarschijnlijke technieken vormen in 2030.

2.2 Klantcriteria
De klantcriteria zijn in kaart gebracht door stellingen te toetsen aan een representatieve populatie.
De resultaten zijn vervolgens door middel van mentalitymodellen geanalyseerd en geëxtrapoleerd.
Het antwoord op de vraag welke systemen in de toekomst voor het verwarmen van woningen worden gebruikt, is deels afhankelijk van de voorkeuren van toekomstige klanten. Het is dus zinvol de
technologieën te toetsen aan klantcriteria. Marktonderzoek is een veel gebruikte methode om klantvoorkeuren in kaart te brengen. De klant van 2030 is onbekend, maar voorkeuren van de huidige
klanten kunnen worden geëxtrapoleerd naar 2030. Daarvoor wordt het Mentalitymodel van Motivaction gebruikt (zie bijlage B). Dit model beschrijft de kernwaarden van verschillende klantgroepen,
hoe die waarden zich door de tijd ontwikkelen en hoe de mentalitygroepen zich zullen vormen.
Anno 2012 hebben de meeste huishoudens een gasaansluiting. De meeste mensen hebben nog
nooit een keuze hoeven maken voor een verwarmingstechnologie, en die keuze gaat dan vaak niet
verder dan wèl of géén vloerverwarming of welk type HR-ketel. Het is dus lastig om mensen anno
2012 direct naar hun voorkeuren te vragen. Om die reden is voor een indirecte benadering gekozen,
waarin de rationele, functionele en emotionele criteria die mensen stellen aan de verwarming van
hun woning worden geïnventariseerd. Dit gebeurt door te vragen naar de kenmerken waaraan een
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verwarmingssysteem moet voldoen. De rationele en functionele criteria zijn relatief eenvoudig te
achterhalen in een vraaggesprek; de emotionele criteria vereisen een meer diepgaande benadering
in de vorm van de InnerWorld-methode. Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
1.

Kwalitatief onderzoek: invloedsfactoren op klanten zijn vanuit literatuurstudie en onderzoek bepaald;

2.

Kwantitatief onderzoek: de gevonden invloedsfactoren zijn getoetst aan een onderzoekspopulatie;

3.

Factoranalyse: wegingen die klanten toekennen aan factoren worden bepaald voor een gewogen invloed;

4.

Onderscheiden van clusters: karaktereigenschappen en wensen worden naar overeenkomsten gefilterd;

5.

Selectie onderscheidende criteria: groepen worden omschreven op basis van gezamenlijke criteria;

6.

Toepassing van weegfactoren.

Een nadere uitwerking van de onderzoeksopzet is per onderzoeksstap beschreven in hoofdstuk 3. De
bevindingen zijn vervolgens gecontroleerd op significantie.

2.3 Selectie technieken
Om te inventariseren welke technieken onderzocht dienen te worden is een lijst opgesteld, de zogenaamde ‘longlist’. Deze bevat vrijwel alle denkbare technieken ter verwarming van woningen,
waarbij als criterium is gesteld dat er minimaal één pilotproject moet zijn doorlopen. In de eerste
selectieronde wordt de longlist teruggebracht tot een midlist door pragmatisch te filteren op basis
van maatschappelijke en economische impact. De volgende criteria zijn gebruikt om een overzicht
van realistisch potentiële technieken te vormen:
•

Maatschappelijke acceptatie: zonder draagvlak zullen technieken niet worden gekozen;

•

Alleen opwek van electriciteit: slechts functioneel in combinatie met warmte-opwektechnologie;

•

Koeling: alleen een koelingsoptie zonder warmte-opwek past niet in de scope van het onderzoek;

•

Passend: toepasbaarheid aan de situatie in Nederland is een vereiste.

Daarnaast kunnen niet alle technieken volledig voldoen aan de warmtevraag van woningen (denk
hierbij ook aan warm tapwater). Om dit op te lossen zijn losse technieken gecombineerd tot energieconcepten. Hoofdstuk 4 beschrijft de selectie van technieken nader.

2.4 Scenario’s
De omgevingscriteria zijn in kaart gebracht door scenario’s op te stellen aan de hand van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van de energievoorziening. Er is gekozen voor meerdere
scenario’s, omdat de toekomst tot 2030 te onzeker is voor een enkele voorspelling. De scenario’s zijn
ontwikkeld op basis van acht expertinterviews. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse onderzoeken op het gebied van energie, economie, maatschappij en technologie. Deze zijn opgenomen in de
literatuurlijst. Op basis van de interviews en de literatuur zijn drie extreme, maar realistische scenario’s opgesteld die de “hoeken van het speelveld” laten zien. De scenario’s zijn vervolgens voorzien
van kengetallen die in de analyse kunnen worden meegenomen (bijvoorbeeld de elektriciteitsprijs).

2.5 Analyse
Nadat alle relevante informatie is verzameld in het marktonderzoek, de beschikbare technieken,
scenario-eigenschappen en bevolkingsopbouw moet deze informatie worden gecombineerd. Een
veelgebruikte methode om een vraagstuk met zoveel inputparameters te beantwoorden is de multi-
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criteria analyse (MCA). Binnen dit onderzoek is gekozen voor deze methode omdat de kans dat een
technologie doorbreekt afhangt van vele factoren die anders moeilijk te verenigen zijn. Daarnaast
sluit een multi-criteria analyse in de vorm van een matrixberekening goed aan bij de doelstelling van
het onderzoek: een matrix opleveren waarin de kansrijkheid van de technieken uitgewerkt is.
Voor de analyse zijn allereerst de verschillende eenheden gestandaardiseerd zodat ze vergeleken
kunnen worden. Deze standaardisatie zorgt ervoor dat de multicriteria-analyse moeilijker navolgbaar
is en dat er informatie verloren gaat in de diverse rekenstappen. Toch is standaardisatie noodzakelijk
om met de veelzijdigheid van de inputdata om te gaan; het maakt MCA een zeer geschikte methode
om de grote diversiteit aan inputparameters van dit onderzoek te laten doorwerken op de uitkomst.
Er is binnen het project voor gewaakt om de inputdata zuiver te behandelen door de weging in alle
deelonderzoeken onafhankelijk van de eindresultaten uit te voeren. Ook is er extra aandacht besteed
aan de outputdata zodat deze met de juiste mate van nauwkeurigheid kon worden geïnterpreteerd .
Omdat de weegfactoren vanuit het klantonderzoek dimensieloos zijn, is ervoor gekozen intervalstandaardisatie toe te passen. Doelstandaardisatie was mogelijk geweest voor het kosten-criterium,
omdat de eenheid daar een fysieke betekenis heeft. Aangezien het eindresultaat toch dimensieloos
zou worden, is gekozen om de overige inputparameters eenduidig te standaardiseren. Door één
standaardisatiemethode te gebruiken worden de diverse inputparameters op dezelfde wijze met
elkaar vergeleken. De gebruikte wijze van standaardisatie resulteert in waarden tussen 0 en 1.
Omdat de resultaten van het marktonderzoek al voorzien zijn van weegfactoren wordt gewogen
sommering gebruikt om de resultaten te combineren. Met deze methode wordt recht gedaan aan
de weegfactoren die tijdens het marktonderzoek zijn vastgesteld; ze hebben een gelijke kans door
te werken in de eindresultaten. Daarnaast is er voor deze methode gekozen om de totale analyse
niet onnodig gecompliceerd te maken. Vanwege de gewogen sommering zijn de eindresultaten niet
langer beperkt tot de waarde 1.
Eén van de uitgangspunten van dit onderzoek was de wens de klant centraal te zetten. Zodoende
zijn als eerste stap in de analyse de eigenschappen van de technieken met de klantwens geconfronteerd. De gemeenschappelijke rijen/kolommen die in deze informatie aanwezig zijn worden door
matrixvermenigvuldiging geëlimineerd (zie ook hoofdstuk 6). Pas in een later stadium van de analyse
zijn klantbeperkingen opgelegd vanuit de gebouwde omgeving en vanuit de scenario’s. Op deze
wijze staat de klant centraal in de analyse en blijkt hoe de verschillende warmtesystemen zich in de
toekomst kunnen verhouden.

2.6 Resultaten
Resultaten zijn uitgewerkt per klantcluster (type klant) en per scenario. Indien resultaten weergegeven worden per type klant wordt het gemiddelde van de scenario’s weergegeven. Hoofdstuk 6 en 7
beschrijven in meer detail de wijze waarop de resultaten gecombineerd worden. Opgemerkt dient
te worden dat intervalstandaardisatie al vanuit het klantonderzoek is toegepast, waardoor de eindresultaten dimensieloos zijn. Ook het nulpunt heeft geen fysieke betekenis meer; warmtesystemen
kunnen slechts nog ten opzichte van elkaar vergeleken worden. Tot slot zijn de resulterende matrixberekeningen onderworpen aan een gevoeligheidsanalyse. Conclusies blijken stand te houden bij
een gedefinieerde spreiding in de invoergegevens (een ruis, naast de spreiding die vanuit de scenario’s in de berekeningen is meegenomen).
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3. Klantcriteria
3.1 Inleiding
Welke systemen in de toekomst voor het verwarmen van woningen worden gebruikt, is deels afhankelijk van de voorkeuren van toekomstige klanten. Het is dus zinvol de technologieën te toetsen aan
klantcriteria. Marktonderzoek is een veel gebruikte methode om klantvoorkeuren in kaart te brengen.
De klant van 2030 is onbekend. Om die reden worden de voorkeuren van de huidige klanten geëxtrapoleerd naar 2030. Daarvoor wordt hier het Mentalitymodel gebruikt (zie bijlage B). Dat model
beschrijft de kernwaarden van verschillende klantgroepen en hoe die waarden zich door de tijd
ontwikkelen.
De rationele, functionele en emotionele criteria die mensen stellen aan de verwarming van hun
woning zijn geïnventariseerd door te vragen naar de kenmerken waaraan een verwarmingssysteem moet voldoen. De rationele en functionele criteria zijn relatief eenvoudig te achterhalen in een
vraaggesprek. De emotionele criteria vereisen een meer diepgaande benadering in de vorm van de
InnerWorld-methode.
Het marktonderzoek bestaat uit de volgende stappen:
1.

Kwalitatief onderzoek

2.

Kwantitatief onderzoek

3.

Factoranalyse

4.

Onderscheiden van verschillende clusters

5.

Selecteren relevante en onderscheidende criteria

6.

Toepassen van weegfactoren

De gevonden klantwensen zijn vervolgens naar 2030 geëxtrapoleerd.

3.2 Onderzoeksstappen
Stap 1: kwalitatief onderzoek
Het kwalitatieve onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de criteria die mensen hanteren
om een verwarmingssysteem te beoordelen. We maken gebruik van twee kwalitatieve onderzoekstechnieken:
InnerWorld

De InnerWorld-methode is geschikt om dieperliggende emotionele aspecten
van energie en warmte naar boven te halen. De InnerWorld-methode werkt via
geleide ontspanning. Een kalme geest heeft toegang tot gedetailleerde herinneringen en redeneert vanuit de ‘onderbuik’. Aan de InnerWorld-sessie hebben
vijf respondenten deelgenomen. In de sessie sluiten de respondenten de ogen
waardoor zij zich afsluiten van visuele afleiding. Dit zorgt voor een focus op innerlijke beleving.
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Groepsdiscussies

In twee groepsdiscussies zijn rationele en functionele criteria van warmtegebruik geïdentificeerd. Aan de groepsdiscussies deden respectievelijk
zeven en acht personen mee. De proefpersonen waren van verschillende
leeftijden en hadden verschillende normen- en waardepatronen.

Het kwalitatieve onderzoek levert de volgende criteria op:

Rationele criteria

Functionele criteria

Emotionele criteria

warmte en koude in huis

betrouwbaarheid

geborgenheid

continuïteit van de energiebeleving

veiligheid

vrijheid

kosten

onderhoud

goed voor de omgeving

milieu

gebruiksvriendelijkheid

inpasbaarheid in huis
collectief vs. individueel

Stap 2: kwantitatief onderzoek
Niet alle criteria uit het kwalitatieve onderzoek zijn even belangrijk. Met kwantitatief onderzoek kan
een rangorde worden aangebracht in de criteria.
De criteria uit het kwalitatieve onderzoek zijn vertaald in stellingen. De stellingen zijn ingedeeld in
negen categorieën:
1.

Milieuvriendelijkheid

2.

Veiligheid

3.

Comfort

4.

Gebruiksvriendelijkheid

5.

Maandlasten

6.

Betrouwbaarheid

7.

Controle over de warmte

8.

Keuzevrijheid van systeem en leverancier

9.

Inpasbaarheid in woning

De keuze voor de categorieën is gebaseerd op de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek en de
kennis van Liandon over de alternatieve warmtetechnieken. De stellingen kunnen worden gescoord
op een vijfpuntsschaal die loopt van 1 (zeer oneens) tot en met 5 (zeer eens). Door stellingen te gebruiken is het mogelijk multivariate analyse toe te passen op de onderzoeksresultaten.
De stellingen zijn in een online vragenlijst voorgelegd aan 1.562 leden van het panel Stempunt.nu,
dat een representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking op de kenmerken leeftijd,
geslacht, opleiding, Mentality (indeling op basis van normen en waarden, zie bijlage B), regio, stedelijkheid en werkzaamheid.
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Stap 3: factoranalyse
Met behulp van een factoranalyse zijn de stellingen gegroepeerd in een aantal hoofddimensies.
Belang duurzaamheid

De hoeveelheid CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van een systeem.

Comfort

De snelheid waarmee de warmte in huis regelbaar is bij gebruik van een systeem.

Betrouwbaarheid

De kans op defect van een systeem en de hoeveelheid onderhoud die een systeem nodig heeft.

Onveiligheid aardgas

Of een systeem gebruik maakt van aardgas (vanwege het gevoel van onveiligheid dat daarmee
samenhangt).

Zelf opwekken

De mogelijkheid om zelf energie op te wekken met een systeem (vanwege kostenbesparing en
de verminderde afhankelijkheid van derden).

Maandlastenaversie

De hoogte van de maandlasten van een systeem in verhouding tot huidige systemen.

Complexiteitstolerantie

Niet bang voor veel instellingsmogelijkheden, vertrouwen hebben in het kunnen bedienen van
een systeem.

Uit het zicht

Systeem moet niet zichtbaar zijn, of onzichtbaar kunnen worden weggewerkt.

Vertrouwen

Ervan overtuigd zijn dat het systeem betrouwbaar en veilig is.

Energiegebruik

Inzicht verkrijgen in het energieverbruik.

monitoren
Zelf onderhouden

Mogelijkheid tot onderhouden van het verwarmingssysteem in huis.

Keuzewens en

Keuze voor het systeem in huis, maar ook voor de energieleverancier.

keuzevrijheid
Controle

Per kamer afzonderlijk temperatuur kunnen regelen met een makkelijke bediening, eventueel
vanuit een andere locatie.

Collectief verwarmen

Het goed vinden dat je onderdeel bent van een collectief systeem, er de voorkeur aan geven
vanwege kosten of er de voorkeur aan geven uit het oogpunt van milieu.

De stellingen binnen elke dimensie zijn in de factoranalyse samengevoegd tot één schaal die een afspiegeling vormt van die dimensie. Cronbach’s alpha, die de interne consistentie van de schaal meet,
is gebruikt als indicator van de betrouwbaarheid van elke schaal. Stellingen die een negatieve invloed
hebben op de betrouwbaarheid van de schaal zijn uit de dimensie verwijderd.
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Stap 4: onderscheiden van verschillende clusters
Er is een segmentatie-analyse uitgevoerd om na te gaan of de onderzoekspopulatie gegroepeerd kan
worden op basis van voorkeuren. Deze analysetechniek groepeert respondenten op basis van hun
antwoordpatroon. Uit de analyse volgt dat er sprake is van drie clusters: drie verschillende klantgroepen die verschillende voorkeuren hebben. Voor elk van die drie clusters is een profiel gedefinieerd.

De veeleisende comfortzoeker
Ik woon samen met mijn vrouw in een vrijstaande woning
die wij hebben gekocht toen de kinderen nog thuis woon-

Ik ben niet zonder

den. Onze keuken is voorzien van de modernste snufjes,

meer bereid te

zo koken we al vijf jaar keramisch. Mijn vrouw werkt van-

betalen voor

uit huis en heeft een eigen studio. Ik heb ook een eigen

duurzame energie

werk/hobbykamer. Wij hechten heel veel belang aan een
behaaglijk huis. Het liefst zouden we in elke kamer apart
de temperatuur willen regelen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan in een huis als het onze. Hier zouden ze
iets op moeten verzinnen. Heerlijk vinden we onze open
haard in de kamer.

Ik wil graag
onafhankelijk
zijn van
anderen
De warmte in mijn
huis wil ik direct

We hebben een HR-ketel in huis en dat vinden we op zich
OK. Ik moet er niet aan denken om een verwarmingssysteem te moeten delen met buren. Ik wil zo min mogelijk
afhankelijk zijn van anderen. Onafhankelijkheid en keuzevrijheid staan bij ons hoog in het vaandel: of het nou om
de keuze van een energieleverancier gaat of om de manier
waarop je de verwarming in je huis regelt.

kunnen regelen
Het liefst
zou ik mijn
eigen energie
opwekken
Ik vind
het milieu

Milieu speelt een belangrijke rol. We hebben met subsi-

belangrijk

die enkele zonnepanelen op het dak laten installeren. Een
stukje eigenbelang speelde natuurlijk wel: je bent per
maand behoorlijk veel geld aan gas en licht kwijt. Ik sta
dus ook niet te springen om zomaar meer te betalen voor
energie die duurzaam is opgewekt. Het moet met de huidige technologie toch mogelijk zijn om duurzame energie
goedkoop te kunnen opwekken? Als je het me op de man
af vraagt, ben ik een groot voorstander van zelf energie
opwekken. Je bent dan onafhankelijk en als het goed is,
heb je dan ook de kosten meer in de hand. Ik heb alleen
geen idee welke investeringskosten hiermee gemoeid zijn.
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De plichtsgetrouwe zekerheidszoeker
Ik woon in een rijtjeswoning in een buurt die uit verschillende hofjes bestaat. We hebben toentertijd
deze woning gekocht vanwege de kindvriendelijkheid van de wijk. Inmiddels zijn ze naar de middelbare school en is dat minder belangrijk.
Als ik thuis kom, wil ik dat het lekker warm is in huis. Ik heb nu een thermostaat die je op tijd kan
programmeren. Dat werkt prima omdat we vaste werktijden en schooltijden hebben. Het apart kunnen regelen van de warmte in elke kamer zou ik erg fijn vinden.
Het liefst moet de verwarming redelijk simpel zijn en voor
Ik houd rekening

zichzelf spreken. We hebben nu een contract afgesloten

met het milieu

met een bedrijf dat twee keer per jaar onze ketel schoon-

Ik denk wel
eens na over het
opwekken van
mijn eigen energie
Bediening en
onderhoud moet
gemakkelijk zijn

maakt. Als het goed is hebben we er dan geen omkijken
naar. Zelf opwekken van energie lijkt mij prachtig, maar ik
ben wel bang dat het veel ingewikkelder is.
Milieu en duurzaamheid vinden wij belangrijk. Het is onze
plicht om zuinig om te gaan met wat ons gegeven is. Ik sta
zeker open voor duurzame verwarmingssystemen. Waarschijnlijk moeten we daar meer voor betalen, dat vind ik
minder, maar als het niet anders kan dan moet het maar.
Ik vind het wel van belang dat je wat te zeggen hebt over

Ik wil betrokken
worden bij de
keuze voor een
verwarmingsysteem
in mijn huis
Als het moet
ben ik bereid
te betalen voor
duurzame energie
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welk verwarmingssysteem je in je huis kunt krijgen.

De onverschillige gemakszoeker
Ik woon op dit moment in een flat op twee hoog. Via de woningcorporatie heb ik dit appartement
vorig jaar geregeld. Helemaal prima. Op dit moment woon ik er nog alleen, maar ik hoop hier volgend jaar met mijn vriendin te kunnen gaan wonen. Die studeert nu nog in Amsterdam.
Om je de waarheid te zeggen: ik houd me amper bezig met energie en verwarming in huis. Het moet
gewoon warm zijn. Punt uit. Dat je van alles zelf kunt regelen via allerlei technische snufjes vind ik
ook niet zo boeiend.
Ik ben sowieso niet veel thuis. Ik werk overdag op de zaak
en ben in de avond vaak met mijn vrienden op stap. Als

Ik ben niet overtuigd dat

ik dan eens thuis ben wil ik wel dat het lekker warm is. Ik

ik met mijn verwarming

stook de verwarming dan flink op.

zelf wat kan doen aan een
beter milieu

Ik zou best een gezamenlijke verwarming willen hebben

Ik weet niet of

met mijn buren, dat maakt me niet veel uit. Veel vrienden

ik zelf energie

van mij hebben ook al een dergelijk systeem. Stadsverwar-

zou willen

ming ofzo. Werkt prima hoor. Lekker makkelijk ook, geen

opwekken

onderhoud. Perfect.
De verwarming

Natuurlijk is milieu van belang maar ik zie niet in hoe ik

moet het doen als ik

daar met mijn verwarmingssysteem een bijdrage voor kan

hem wil gebruiken

leveren. Daar is volgens mij een aanpak op veel grotere
schaal voor nodig. Ik weet dat je tegenwoordig ook je eigen energie kan opwekken, maar dat zie ik nu niet zitten hoor. Misschien later. Of ik meer wil betalen voor een
duurzaam systeem? Geen idee. Wat schiet ik daar zelf mee

Ik vind het soort
verwarmingsysteem
in mijn huis niet zo
belangrijk

op? Ik denk daar eigenlijk nooit over na. Regelt de woning-

Ik weet niet of ik

corporatie dat soort dingen niet gewoon?

voor duurzame
energie meer wil
betalen of niet

17

Stap 5: selecteren relevante en onderscheidende criteria
De criteria die voor de klantclusters het meest onderscheidend zijn worden gebruikt voor de verdere
analyse. Daarbij wordt ook naar de relevantie van de criteria voor de warmtesystemen gekeken.
Dat levert de volgende zes criteria op:
•

Belang duurzaamheid (belangrijk voor de klant, onderscheidend vanuit de klant en techniek);

•

Comfort (belangrijk voor de klant, onderscheidend vanuit de klant en techniek);

•

Zelf opwekken energie (gematigd belangrijk voor de klant, maar onderscheidend vanuit de klant
en techniek);

•

Maandlasten aversie (gematigd belangrijk voor de klant, maar onderscheidend vanuit de klant
en techniek);

•

Keuzewens gecombineerd met keuzevrijheid in huis (belangrijk voor de klant, onderscheidend
vanuit de klant en techniek);

•

Collectief verwarmen (niet zo belangrijk voor de klant, maar onderscheidend vanuit de techniek).

De criteria zijn opgebouwd uit de volgende stellingen:
Belang duurzaamheid een systeem is duurzaam wanneer de CO2 uitstoot bij gebruik laag is.
1.

Ik vind het belangrijk dat het verwarmingssysteem in mijn huis zo weinig mogelijk CO2 uitstoot.

2.

Ik vind het belangrijk dat de verwarmingsinstallatie in mijn huis niet slecht is voor het milieu.

3.

Als ik de keuze heb, zou ik kiezen voor een verwarmingssysteem dat zo min mogelijk CO2 uitstoot.

Comfort een prettige warmte geregeld per ruimte, ook het zelf kunnen regelen verhoogt het comfort.
1.

Warmte in mijn huis maakt dat ik mij behaaglijk voel.

2.

Als ik het warmer wil hebben in huis moet ik dit direct kunnen regelen.

3.

De warmte kunnen regelen in mijn huis draagt bij aan een behaaglijk gevoel.

4.

Het is van belang dat ik de warmte in mijn huis op een gemakkelijke manier kan regelen.

Zelf opwekken eigen energie opwekken, onafhankelijkheid en controle over kosten.
1.

Het liefst zou ik mijn eigen energie opwekken, omdat ik daarmee mijn energiekosten beter in de
hand heb.

2.

Als ik de keuze heb, zou ik kiezen voor een verwarmingssysteem dat werkt op door mij zelf opgewekte energie.

3.

Het liefst wek ik zelf mijn eigen energie op omdat ik dan niet afhankelijk ben van anderen.

Maandlasten aversie kosten zo laag mogelijk houden.
1.

Ik ben bereid hogere maandlasten te accepteren als ik gebruik zou maken van duurzame energie.

2.

Ik ben bereid hogere maandlasten te accepteren als een nieuw verwarmingssysteem in mijn
huis beter is voor het milieu.

3.
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Ik vind het belangrijk dat mijn energie duurzaam wordt opgewekt, ook als dat meer kost.

Keuzewens/vrijheid graag eigen keuzes willen maken, betrokken willen worden
1.

Wanneer ik gedwongen word de warmte voor mijn huis van één bepaalde leverancier af te nemen, vind ik dat vervelend.

2.

Ik wil graag dat mijn energieleverancier mij betrekt bij de keuze voor een verwarmingssysteem
in mijn woning.

3.

Ik wil zelf mijn eigen verwarmingsinstallatie in huis kiezen.

4.

Als het kan zou ik graag volledig keuzevrijheid willen hebben over het type verwarmingssysteem
in mijn huis.

Collectief verwarmen staat open voor collectieve verwarming
1.

Ik vind het prima als de verwarming van mijn huis onderdeel is van een verwarmingssysteem
voor meerdere huizen.

2.

Ik geef de voorkeur aan één warmtesysteem voor alle huizen in de buurt omdat dit goedkoper is.

3.

Ik geef de voorkeur aan één warmtesysteem voor alle huizen in de buurt omdat dit beter is voor
het milieu.

De volgende criteria worden niet in de analyse meegenomen:
•

Controle/bediening: geen relevantie voor de alternatieve technieken;

•

Betrouwbaarheid: is een voorwaarde voor elke nieuwe techniek en dus niet onderscheidend op
de diverse technieken;

•

Onveiligheid aardgas: is niet van toepassing voor alternatieve technieken;

•

Complexiteitstolerantie: geen relevantie voor de alternatieve technieken;

•

Uit het zicht: niet sterk onderscheidend voor de segmenten en het belang bleek niet groot;

•

Vertrouwen: is een voorwaarde voor elke nieuwe techniek en zal dus niet per techniek onderscheiden;

•

Energiegebruik monitoren: buiten scope;

•

Zelf onderhouden: niet sterk onderscheidend voor de segmenten en ook niet van groot belang.
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Stap 6: weegfactoren
Om de invloed van de zes onderscheidende criteria voor toekomstige warmtetechnieken te bepalen
is aan elk criterium een weegfactor meegegeven.
De weegfactoren zijn gevormd uit de gemiddelde scores van de dimensies, die gevormd zijn uit
onderliggende stellingen. Deze scores zijn gelijk aan de gemiddelde scores van de respondenten op
de onderliggende stellingen.
Tabel 3.1: Weegfactoren klantcriteria
Weegfactoren

Belang

Comfort

duurzaamheid

Veeleisende
gemakszoekers
Plichtsgetrouwe
zekerheidszoekers
Onverschillige
gemakszoekers
Totaal

Zelf

Maandlasten

keuzewens/

Collectief

opwekken

aversie

vrijheid

verwarmen

3,8

4,3

3,4

3,3

3,8

2,8

3,7

4,0

3,2

3,2

3,6

3,0

3,3

3,5

3,0

3,1

3,2

3,0

3,7

4,1

3,3

3,2

3,6

2,9

De verschillen tussen de weegfactoren binnen elk cluster zijn statistisch significant. Dat betekent dat
het verschil dat in de tabel staat aangegeven ook daadwerkelijk een verschil is, en niet op toeval is
gebaseerd.
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3.3 Extrapolatie naar 2030
Tussen nu en 2030 zal de bevolkingssamenstelling veranderen. De manier waarop mensen in het
leven staan en aan welke waarden en normen zij belang hechten zijn echter vrij stabiel door de jaren
heen. Uit onderzoek is bekend dat de waarden van mensen in hun formatieve periode (leeftijd 15 t/m
30 jaar) worden gevormd en daarna doorgaans niet wezenlijk veranderen. Met andere woorden: de
waarden van de jongeren van nu zijn de waarden van de dertigers en veertigers van 2030. Figuur 3.2
geeft voor 2030 de verdeling van de Nederlandse bevolking in voornoemde clusters weer.

18%
Onverschillige
gemakszoekers

48%
Veeleisende

34%

comfortzoekers

Plichtgetrouwe
zekerheidzoekers

Figuur 3.2 Verdeling van de clusters over de Nederlandse bevolking in 2030
De gewogen klantcriteria dienen om de warmtesystemen te toetsen. Deze worden geïntroduceerd
in hoofdstuk 4. Aan de hand van die toets kan worden beoordeeld of en in welke mate een warmtesysteem aansluit bij de wensen van de verschillende klantclusters.
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4. Beschikbare technieken
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de longlist van 55 technieken op basis van een literatuurstudie gepresenteerd.
Een deel van deze technieken wordt uitgesloten van verdere analyse op basis van criteria als technische
beperkingen, onvoldoende maatschappelijke acceptatie of een te laag rendement. De overgebleven
technieken worden samengesteld tot volwaardige warmtesystemen. Aan het eind van dit hoofdstuk
worden de warmtesystemen (met behulp van illustraties) beschreven.

4.2 De longlist met verwarmingstechnieken
Op basis van de bij het netwerkbedrijf aanwezige kennis en een aanvullende literatuurstudie is een
longlist van verwarmingstechnieken samengesteld. De in de longlist genoemde technieken zijn minimaal één keer toegepast in een pilot op huishouden- of wijkniveau. Verwarmingstechnieken die alleen
nog op de tekentafel bestaan, zijn niet meegenomen. De technieken zijn gegroepeerd aan de hand van
het werkingsprincipe (type), de primaire energiebron en de hulpenergie. De technieken zijn nader beschreven in factsheets. De factsheets geven een meer uitgebreide beschrijving van de technieken, hun
werking en, indien mogelijk, hun rendement. De factsheets vindt u in bijlage F.
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Type

Naam

Energiebron

Hulpenergie

zonnecollector

vacuumbuiscollector

zon

elektriciteit

zonnecollector

vlakkeplaatcollector

zon

elektriciteit

zonnecollector

energiedak

zon

elektriciteit

zonnecollector

zonnespiegel (parabolische stoom boiler)

zon

elektriciteit

zonnecollector

solar stirling

zon

elektriciteit

warmtepomp

thermo-akoestische warmtepomp

lucht

elektriciteit

warmtepomp

thermisch gedreven warmtepomp

lucht

groen gas

warmtepomp

arbeidsgedreven warmtepomp

lucht

elektriciteit/ groen gas

warmtepomp

lucht/lucht warmtepomp

lucht

elektriciteit

warmtepomp

lucht/water warmtepomp

lucht

elektriciteit

warmtepomp

water/water warmtepomp

bodemwarmte (water)

elektriciteit

warmtepomp

warmtepompboiler

lucht

elektriciteit

(micro) WKK

stirling HRe-ketel

groen gas

(micro) WKK

brandstofcel HRe-ketel

groen gas, waterstof

WKK

organic rankine cycle

groen gas

WKK

turbine

groen gas

WKK

gasmotor

groen gas

WKK

brandstofcel

groen gas / waterstof

bodemwarmte

ondiepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

bodemwarmte

diepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

bodemwarmte

ultra diepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

Type

Naam

Energiebron

Hulpenergie

ketel

pelletkachel

hout pellets

elektriciteit

kernreactor

micro nuclear reactor

uranium

elektriciteit

e-verwarming

elektrische vloerverwarming

elektriciteit

e-verwarming

elektrische radiator

elektriciteit

e-verwarming

elektrische convector

elektriciteit

e-verwarming

elektrische boiler

elektriciteit

e-verwarming

elektrische doorstroomboiler

elektriciteit

koelsysteem

absorptiekoeling

restwarmte

koelsysteem

laserkoeling

elektriciteit

koelsysteem

thermo-elektrische koeling

elektriciteit

koelsysteem

stirling-koeling

restwarmte

koelsysteem

thermo-akoustische koeling

elektriciteit

koelsysteem

vortex tubes

elektriciteit

koelsysteem

magnetische koeling

elektriciteit

koelsysteem

koeling met oppervlaktewater

koelwater

wkk/koelsysteem

trigeneratie

groen gas

pv-panelen

monokristallijn silicium zonnepaneel

zon

pv-panelen

multikristallijn silicium zonnepaneel

zon

pv-panelen

amorf silicium dunne film paneel

zon

pv-panelen

silicium-germanium dunne film paneel

zon

pv-panelen

koper-indium-diselenide dunne film paneel

zon

pv-panelen

cadmiumtelluride

zon

pv-panelen

dunne-film kristallijn silicium

zon

pv-panelen

concentrator tandemcellen

zon

pv-panelen

kleurstof-gesensibiliseerde zonnecellen

zon

pv-panelen

organische (polymere) zonnecellen

zon

pv-panelen

zonneramen

zon

pv-panelen

pvt-panelen

zon

opslag

warmte en koude

grondwater

opslag

elektriciteit

elektriciteit

restwarmte

douche warmtewiselaar

restwarmte

restwarmte

industriële restwarmte

restwarmte

windturbines

horizontale urban wind turbine

wind

windturbines

verticale urban wind turbine

wind

douche warmtewisselaar

restwarmte

elektriciteit

elektriciteit

elektriciteit
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4.3 Uitsluiting
Om het onderzoek te focussen op de meest relevante technieken is gekozen om een aantal technieken uit te
sluiten. Deze eerste selectie is gedaan op basis van een aantal pragmatische argumenten:
Technieken die kunnen rekenen op een lage maatschappelijke acceptatie Een techniek moet in principe op
maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Technieken die dat niet kunnen, vallen af. Een voorbeeld hiervan
is het gebruik van kernenergie op huishoudelijk niveau.
Technieken die alleen elektriciteit opwekken Technieken die alleen maar geschikt zijn voor de productie van
elektriciteit worden niet afzonderlijk meegenomen in de verdere analyse. Zij kunnen wel in combinatie met
warmte-opwekkingstechnieken worden gebruikt. Technieken die zowel warmte als elektriciteit opwekken
worden wel meegenomen.
Technieken die alleen rendementsverbeteringen geven Technieken die alleen het rendement van het warmtesysteem verbeteren, worden niet meegenomen. Deze technieken zullen in de toekomst, mits economisch verantwoord, zeker toegepast worden. De economische haalbaarheid van deze technieken wordt in dit onderzoek
echter niet meegenomen
Technieken die uitsluitend koelen Technieken die uitsluitend koelen worden niet meegenomen in de verdere
analyse. Warmteproducerende technieken die ook kunnen koelen worden wel meegenomen.
Technieken die niet rendabel zijn in de Nederlandse situatie Zonnecollectoren (collectief en individueel)
worden niet meegenomen in de verdere analyse. Zonnecollectoren zijn relatief duur per gereduceerde ton CO2uitstoot. Daarnaast is er een groot oppervlak nodig om de zonnecollectoren te plaatsen, waardoor de kosten
in Nederland te hoog zijn. Ook hebben collectieve zonnecollectorsystemen lage rendementen, omdat zij zijn
gekoppeld aan een centraal warmteleveringssysteem waar een strikt temperatuurregime is voorgeschreven.
Individuele zonnecollectoren verwarmen tapwater op een glijdende (uitgaande) temperatuur (individuele
boiler temperatuur), waardoor hun totale rendement hoger is.
Er is voor individuele zonnecollectoren een veel rendabeler alternatief: De PhotoVoltaic Thermal Hybrid Solarcollector, ofwel PVT-paneel. Een PVT-paneel combineert twee functies in één systeem: het genereert warmte
en elektriciteit. Aangenomen wordt dat PVT-panelen de dominante technologie zijn.
De argumenten voor deze aanname zijn:
• Een PVT-systeem is goedkoper dan een los PV-paneel en een losse collector. De integratie van twee subsystemen in één apparaat zorgt voor besparing van materialen en installatiekosten. Hierbij zijn materiaalbesparingen niet meegerekend.
• De energie-opbrengst per vierkante meter van een PVT-systeem neemt met een factor 4 toe ten opzichte
van PV-panelen en met een factor 1,25 ten opzichte van zonnecollectoren.
• Rendementen blijven gelijk of nemen zelfs toe. De individuele rendementen worden niet veel lager aangezien de collector warmte ontwikkelt door middel van infrarood zonnestralen. Zonnepanelen genereren
elektriciteit via het UV licht. Hierdoor wordt het zonlicht optimaal benut. Er is zelfs een toename van het
PV rendement mogelijk, omdat de PV-panelen door de warmte-opname worden gekoeld.
• De kosten voor het schoonhouden (meestal is regen al voldoende) is qua oppervlak bij een PVT-systeem
lager dan bij een gescheiden systeem.
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Ten slotte bestaan er zonneconcentratoren en solarreactoren. Zij concentreren direct zonlicht op een
bepaald punt. In Nederland is dat maar voor 30% van het zonlicht het geval. Hierdoor hebben zonneconcentrators en solarreactoren in Nederland een te laag rendement.
Technieken die alleen geschikt zijn voor industriële toepassingen

Thermo-akoestische warmtepompen worden niet meegenomen in de verdere analyse. Deze zijn wel interessant voor de industrie om restwarmte op te waarderen naar hoge temperaturen ( >= 250˚C). Deze
temperaturen zijn echter te hoog voor huishoudelijk gebruik.
De technieken die overblijven:

Type

Naam

Energiebron

Hulpenergie

Warmtepomp

thermisch gedreven warmtepomp

lucht

groen gas

Warmtepomp

arbeidsgedreven warmtepomp

lucht

elektriciteit/ groen gas

Warmtepomp

lucht/lucht warmtepomp

lucht

elektriciteit

Warmtepomp

lucht/water warmtepomp

lucht

elektriciteit

Warmtepomp

water/water warmtepomp

bodemwarmte (water)

elektriciteit

Warmtepomp

warmtepompboiler

lucht

elektriciteit

(micro) WKK

stirling HRe-ketel

groen gas

(micro) WKK

brandstofcel HRe-ketel

groen gas, waterstof

WKK

organic rankine cycle

groen gas

WKK

turbine

groen gas

WKK

gasmotor

groen gas

WKK

brandstofcel

groen gas / waterstof

Bodemwarmte

ondiepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

Bodemwarmte

diepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

Bodemwarmte

ultra diepe geothermie

bodemwarmte

elektriciteit

Ketel

pelletkachel

houtpellets

elektriciteit

E-verwarming

elektrische vloerverwarming

elektriciteit

E-verwarming

elektrische radiator

elektriciteit

E-verwarming

elektrische convector

elektriciteit

E-verwarming

elektrische boiler

elektriciteit

E-verwarming

elektrische doorstroomboiler

elektriciteit

PV-panelen

PVT-panelen

zon

Restwarmte

Industriële restwarmte

restwarmte

elektriciteit
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4.4 Van technieken naar warmtesystemen
De huidige warmtesystemen op aardgas combineren ruimteverwarming en tapwaterverwarming.
Volwaardige aardgasloze alternatieven moeten dus ook in beide warmteprocessen voorzien, willen ze
geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Niet alle technieken op de longlist zijn voor ruimteverwarming
en tapwaterverwarming inzetbaar. Om die reden worden de technieken tot voor de klant bruikbare
warmtesystemen gecombineerd.
Een andere reden om technieken te combineren is kostenminimalisatie. Daarbij speelt het verschil tussen basislast en pieklast een belangrijke rol. Pieklast treedt op bij een hoge warmtevraag, bijvoorbeeld
bij extreme kou. Bij het aanleggen van warmtenetten blijkt een combinatie van technieken het meest
kostenefficiënt te zijn. In dat geval wordt een techniek die de basislast (75% van de warmtevraag) levert
met een hoog rendement gecombineerd met een goedkopere techniek die de pieklast (25% van de
warmtevraag) levert met een laag rendement.

4.5 Warmtesystemen
Er is gekozen voor negen warmtesystemen met een aantal subvarianten die op een efficiënte manier aan
de warmtevraag kunnen voldoen. Deze kunnen ingedeeld worden in vijf individuele en vier collectieve
warmtesysteemen. Individuele systemen voorzien één woning van warmte, collectieve systemen voorzien meerdere woningen van warmte. De brontechnieken staan verder toegelicht in bijlage F.
HR-Ketel (referentiesysteem)

3
2
1

HR-ketel

Door verbranding van aardgas komt warmte vrij. Die warmte wordt
gebruikt voor het verwarmen van tapwater 2 en de woning 3 . Een
HR-ketel 1 kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming
en radiatoren. Door het hoge piekvermogen worden woningen snel
opgewarmd. Voor gebruik van een HR-ketel is een gasaansluiting
nodig.
Omdat de HR-ketel een veel toegepast systeem is, dient die in dit onderzoek als referentietechniek. Dat betekent dat de relatieve prestatie
van andere technieken wordt beoordeeld aan de hand van de prestatie
van de HR-ketel.
Zonneboiler

1

2

Zonneboiler
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Dit warmtesysteem is een combinatie van een Photovoltaic Thermal
Hybrid Solar Collector (PVT) en een buffervat. De collector 1 bestaat
uit een lange buis waarop zonlicht valt. Zo wordt het water dat door
de buis stroomt warm. Het warme water wordt gebruikt voor ruimteverwarming en tapwater. Als het water niet warm genoeg is wordt het
bijverwarmd of naverwarmd door de (zonne)boiler. 2 Het PVT-systeem zet zonnelicht om in elektriciteit en warmte. De warmte wordt
opgeslagen in het buffervat.

De zonneboiler bestaat in twee varianten. De varianten verschillen in de energiebron die wordt gebruikt
voor na- en bijverwarming:
•
zonneboiler op groen gas;
•
zonneboiler op hout pellets.
Zonneboiler op groen gas
Het groene gas wordt verbrand in een zonneboiler/CV-ketel. Deze ketels
komen overeen met een traditionele HR-ketel. 1
Zonneboiler op hout pellets
Samengeperst hout wordt verbrand in een
pellet zonneboiler-kachel. De pelletkachel 2
Zonneboiler
is voorzien van een automatisch doseersysteem voor de pellets. De vrijgekomen warmte wordt toegepast voor het
opwarmen van tapwater of voor ruimteverwarming.
1

Pellet CV-ketel

2

Warmtepomp

Een elektrisch aangedreven warmtepomp verwarmt een medium door een damp te laten condenseren
tot vloeistof. De vloeistof wordt op druk gebracht en weer verdampt door het opnemen van warmte uit
buitenlucht of (grond)water. Het verwarmde medium kan worden gebruikt voor ruimteverwarming.
De warmtepompen maken gebruik van laagtemperatuurverwarming voor een optimaal rendement. De
warmteoverdracht vindt plaats door middel van vloer- en/of wandverwarming. Het modulatiebereik
van warmtepompen is beperkt. Dat betekent dat woningen langzaam worden opgewarmd (geen piekverwarming mogelijk). Warmtepompen kunnen ook koeling leveren.
Een warmtepomp komt voor in vijf varianten:
•
Grondwarmtepomp met individuele bron;
•
Grondwarmtepomp met collectieve bron;
•
Luchtwarmtebron;
•
Luchtwarmtepomp + PVT;
•
Hybride warmtepomp.

1

Grondwarmtepomp
met individuele bron

Warmtepomp met individuele bron
Een circulatiepomp 1 pompt water uit de ondergrond, waarna een warmtepomp warmte onttrekt aan dit grondwater en deze warmte op een hogere
temperatuur afstaat aan een tapwater- en/of ruimteverwarmingssysteem.
De toepasbaarheid van individuele warmtepompen is afhankelijk van het
beschikbare grondoppervlak. De bronnen kunnen zowel verticaal als horizontaal gepositioneerd zijn. Verticale bronnen nemen qua grondoppervlak
weinig ruimte in beslag en zijn hierdoor toepasbaar voor woningbouw in
dorpen. Op het platteland kunnen bronnen horizontaal worden aangelegd,
waardoor de kosten met ongeveer 20% afnemen.
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Warmtepomp met collectieve bron
Elke woning heeft een eigen warmtepomp 1 . De warmtepompen zijn aangesloten op een collectieve
bron 2 . Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij een individuele bron.

1

2

Grondwarmtepomp met collectieve bron

1

Luchtwarmtepomp

Luchtwarmtepomp
Een luchtwarmtepomp 1 onttrekt de warmte aan de buitenlucht of
ventilatielucht zodat deze energie gebruikt kan worden voor tapwater- en/of ruimteverwarming. Een luchtwarmtepomp op buitenlucht
is overal toepasbaar waar een buitenmuur beschikbaar is. Bij een lage
buitentemperatuur heeft een warmtepomp meer energie nodig om
warmte te onttrekken.

Luchtwarmtepomp + PVT
Bij deze combinatie wordt een deel van de warmte opgewekt door een
PVT.

Luchtwarmtepomp met PVT
Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een elektrisch aangedreven luchtwarmtepomp in combinatie met een HR-ketel. De hybride warmtepomp kan
worden toegepast voor ruimteverwarming, tapwaterverwarming en
koeling. De warmtepomp voorziet in eerste instantie in het gevraagde
vermogen, de HR-ketel springt bij indien nodig. Door de HR-ketel
kan verwarming op hoge temperatuur worden toegepast. De hybride
warmtepomp is met name geschikt voor woningen met mechanische
ventilatie. Een gasaanlsuiting is noodzakelijk om de HR-ketel van
brandstof te voorzien.
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Hybride warmtepomp

Elektrisch verwarmingssysteem

Dit warmtesysteem warmt tapwater op met elektrische boilers.
Ruimteverwarming vindt plaats door:
• elektrische convectoren bij bestaande woningen;
• vloerverwarming bij nieuwbouwwoningen.
De techniek is overal toepasbaar, maar heeft wel grote impact op
het elektriciteitsnet, omdat het elektriciteitsgebruik sterk toeneemt.

Elektrisch verwarmen

Micro warmtekrachtkoppeling (Micro WKK)

Een Micro WKK wekt tegelijkertijd elektriciteit en warmte op. Het
gemiddelde rendement van een Micro WKK is hoger dan dat van
een HR-ketel in combinatie met een decentrale elektriciteitscentrale.
Er zijn momenteel drie varianten op de markt die verschillen in
gebruikte conversietechniek:
• Stirlingmotor;
• Brandstofcel;
• ORC.

Micro WKK

Stirlingmotor
Een stirlingmotor zet warmte om in beweging, door uitzetting van opwarmend gas en inkrimping van
afkoelend gas. Deze beweging wordt in een generator omgezet in elektriciteit.
Brandstofcel
In een brandstofcel reageert waterstof met zuurstof tot water. Daarmee kan elektriciteit worden opgewekt. Een solid oxide fuel cell (SOFC) kan direct gevoed worden met groen gas. Een andere optie is om
groen gas in te zetten in een Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC). Hiervoor is een reformer
nodig, die het groen gas omzet in waterstof.
ORC
De afkorting ORC staat voor Organic Rankine Cycle. In een ORC wordt warmte omgezet in beweging
door een soort stoomturbine (rankine cycle). Door drukverschil gaat een turbine draaien. Het bijzondere
van deze techniek is dat de turbine niet is gevuld met stoom, maar met een organisch medium.

29

Collectieve warmtepomp

Een collectieve warmtepomp brengt warmte- of koude-energie vanuit de bodem of lucht naar een
hogere temperatuur voor tapwaterverwarming en ruimteverwarming. In de zomer wordt warmte in de
grond opgeslagen. In de winter wordt die warmte voor verwarming gebruikt. Een collectieve warmtepompinstallatie is rendabel vanaf ongeveer 50 woningen.
Een collectieve warmtepomp moet in combinatie met vloerverwarming worden gebruikt. De benodigde
warmte wordt uit een collectief laagtemperatuursysteem onttrokken. Woningen worden hierdoor langzaam opgewarmd.
De piekvraag wordt opgevangen door een warmtecentrale op groen gas.
De collectieve warmtepomp kent twee varianten:
• Centraal tapwater;
• Decentraal tapwater.
Centraal tapwater
Het tapwater wordt via een collectieve warmtepomp op temperatuur gebracht en door middel van
geïsoleerde leidingen vervoerd naar de huizen.

Collectieve warmtepomp - centraal tapwater
Decentraal tapwater
Elke woning heeft een warmtepompboiler die het tapwater op temperatuur brengt. De warmtepompboiler haalt zijn energie van het ventilatiesysteem.

Collectieve warmtepomp - decentraal tapwater
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Geothermie

Geothermie is energie die in de vorm van warmte diep in de aardkorst is opgeslagen. De warmte uit de
aarde wordt onttrokken door het aanboren van een geothermisch reservoir op een diepte van enkele
kilometers. Minimaal 3000 woningen zijn noodzakelijk om de investeringen rendabel te maken.
Geothermie kent twee varianten:
• Zonder elektriciteitsproductie;
• Met electriciteitsproductie.
Zonder elektriciteitsproductie
Voor warm tapwaterlevering is een minimale winningstemperatuur van 100OC nodig. Bij winningstemperaturen van 40 tot 100OC kan een warmtepomp worden gebruikt om warm tapwater te produceren.
Met elektriciteitsproductie

Geothermie
De aardwarmtewinning wordt toegepast om elektriciteit te genereren door middel van stoom of organic
rankine cycle (ORC) van 150OC. De restwarmte wordt voor distributie toegepast.

Geothermie
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Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Een WKK produceert warmte en elektriciteit. Een WKK levert een basislast aan warmte door middel van
een centraal opgestelde warmtebuffer. Voor de piekvraag is een aparte piekcentrale nodig, die werkt
volgens het principe van een HR-ketel. De WKK bestaat uit een gasmotor of gasturbine die elektriciteit
en warmte aan een woonwijk levert. Collectieve WKK’s zijn rendabel vanaf ongeveer 1000 woningen.

WKK

Industriële restwarmte

Restwarmte is warmte die overblijft bij diverse industriële processen. Normaal wordt deze warmte via
de lucht of via koelwater afgevoerd. Via een warmtenet kan deze restwarmte aan woningen worden
geleverd. Om een warmtenet rendabel te maken, moeten afnemers zich binnen een straal van circa 10
kilometer van de bron bevinden.

Restwarmte
Voor de eventuele piekvraag zijn er twee opties nader bekeken:
• Een groengascentrale;
• Een biomassacentrale.

32

Selectie
Omdat een aantal subvarianten erg op elkaar lijkt, is besloten de volgende warmtesystemen te gebruiken in de vervolganalyse:

Individuele systemen

Collectieve systemen

Zonneboiler

Geothermie

Warmtepomp met individuele bron

Collectieve Warmtepomp

Warmtepomp met collectieve bron

Collectieve WKK

Luchtwarmtepomp

Industriële restwarmte

Micro-WKK
Elektrisch verwarmingssysteem
Referentie: HR-ketel

Deze tien warmtesystemen worden getoetst aan de klantcriteria uit hoofdstuk 3 en de omgevingscriteria uit het volgende hoofdstuk.
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5. Omgevingscriteria
5.1 Inleiding
Naast de technische criteria en de klantcriteria is er nog een derde invalshoek van waaruit de vraag
naar de warmtesystemen van de toekomst beantwoord kan worden: de omgeving. De omgeving
waarbinnen warmtesystemen moeten functioneren bepaalt in grote mate welk warmtesysteem
succesvol zal zijn. De omgeving stelt bepaalde voorwaarden aan warmtesystemen, waardoor hun
toepasbaarheid wordt begrensd.
De invloed van de omgeving komt tot uiting in twee soorten omgevingscriteria:
•

Criteria van de gebouwde omgeving;

•

Criteria van de maatschappelijke omgeving.

5.2 Omgevingscriteria
Criteria gebouwde omgeving
Niet alle warmtesystemen zijn overal in de gebouwde omgeving toepasbaar. Sommige warmtesystemen zijn te groot om in bestaande bouw of in bestaande wijken te integreren. Ze passen bijvoorbeeld niet op de plek waar eerst de HR-ketel hing. Andere warmtesystemen kunnen alleen geplaatst
worden op een dak op het zuiden. Lang niet alle woningen hebben een geschikt dak (zeker in stedelijke gebieden). Verder kan een geothermiesysteem onmogelijk op het platteland worden toegepast,
omdat het minimum aantal woningen dat hiervoor nodig is, ontbreekt.
Uit de voorbeelden blijkt dat het type woning en woonomgeving van invloed zijn bij het bepalen van
de toepasbaarheid van een warmtesysteem. Daarom is een onderscheid gemaakt tussen woningen
in de stad, in een dorp, of op het platteland. Vervolgens is per warmtesysteem gekeken in hoeverre
deze in elk van de drie omgevingen kan worden toegepast. Op deze manier is een inschatting gemaakt van de maximale toepasbaarheid van warmtesystemen in de Nederlandse markt.
Criteria maatschappelijke omgeving
Naast de gebouwde omgeving is er nog een bredere maatschappelijke omgeving die het succes
van warmtesystemen bepaalt. Zo moet het warmtesysteem passen binnen de Nederlandse wet- en
regelgeving. Voor de grotere, collectieve warmtesystemen moet er een partij zijn die bereid is een
grote, risicovolle investering te doen.
Probleem bij het bepalen van de maatschappelijke omgeving is dat deze over een tijdspanne van 20
jaar erg onzeker is. Het is lastig te zeggen hoe de economie zich zal ontwikkelen of wat voor wetregelgeving er in vijf kabinetsperiodes aangenomen zal worden.
Een drietal scenario’s is ontwikkeld dat recht doet aan de onvoorspelbaarheid van de toekomst. De
scenario’s zijn ontwikkeld op basis van literatuurstudie en expertinterviews. Hoe onvoorspelbaar de
energievoorziening van 2030 nu is, komt nadrukkelijk tot uiting in de verschillende toekomstbeelden. Met de opgestelde scenario’s worden de randen van het speelveld in kaart gebracht.
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5.3 Scenario’s
De scenario’s beschrijven onder andere de energiehuishouding van de toekomst, de energiemix
waarmee elektriciteit wordt opgewekt, de prijs van verschillende vormen van energie en het aandeel
nieuwbouw in de toekomstige woningvoorraad.
Elk van deze parameters is omgeven met onzekerheid. Met de drie scenario’s wordt de complexiteit
beperkt door parameters te combineren tot consistente beelden. De parameters en de wijze waarop
ze samenhangen zijn ontleend aan een serie interviews met experts op het gebied van energie,
ruimtelijke ordening en technologie.
•

Prof. dr. Paul Schnabel, directeur Sociaal-Cultureel Planbureau;

•

Bert Mulder, lector ICT & Samenleving Haagsche Hogeschool;

•

Ir. Joep van der Veen, Architect bij Joep van der Veen Architectuur;

•

Prof. dr. Wim de Ridder, hoogleraar Future-studies Universiteit Twente;

•

Prof. dr. Wim Derksen, hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam;

•

Drs. Wytse Kaastra, Executive Partner bij Accenture;

•

Ir. Paul van Bergen, directeur DGMR;

•

Dr. Jurgen Ganzevles, Senior Researcher bij Rathenau Instituut.

Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse (internationale) onderzoeken naar de toekomst van energie.
De scenario’s verschillen sterk van elkaar, maar ieder scenario -hoe extreem ook geformuleerd- is
plausibel genoeg om werkelijkheid te kunnen worden. In dit hoofdstuk worden de scenario’s beknopt beschreven. De volledige tekst kunt u vinden in bijlage C.
Scenario 1 Europa
Beschrijft een wereld waarin internationale samenwerking leidt tot een radicale transitie naar een
duurzaam energiesysteem, met als belangrijkste inzet het verlagen van de uitstoot van CO2. Dit scenario is gebaseerd op ECF’s ‘Roadmap to 2050’ [ECFRM] en SEO’s ‘Blue Map’ [SEOBM].
Scenario 2 Lokaal
Burgers en kleine bedrijven ontwikkelen alternatieven om het gebruik van dure, niet-duurzame fossiele brandstoffen te vermijden. Deze initiatieven worden gefaciliteerd door overheden en monden
uit in een voornamelijk op zonne-energie gebaseerd energiesysteem. Gebaseerd op Shell scenario
Blueprint.[SHLBP] en op scenario’s van het Rathenau Instituut [RI].
Scenario 3 Klassiek
Is het scenario van de grote energiebedrijven. De nadruk ligt op het gebruik van fossiele brandstoffen aangevuld met biobrandstoffen en CCS (Carbon Capture Storage). Dit scenario is gebaseerd op
Shell-scenario Scramble [SHSL] en SEO NL Fossil [SEOFS].
Zie volgende pagina voor een schematische weergave van de scenario’s.
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Thema

Scenario 1
Europa

Scenario 2
Lokaal

Scenario 3
Klassiek

Economie

Stagnatie

Matige groei

Sterke groei

Wie trekt de transitie?

Europese Federatie

Burgermaatschappij en kleine
bedrijven

Bestaande energiebedrijven

Rol van de overheid

Uitgebreid: veel regels, tarieven
en subsidies

Faciliterend door investering
in infrastructuur en wegnemen
belemmerende regelgeving

Beperkt: volledige privatisering,
bescherming bestaande
marktstructuur

70% duurzaam
30% fossiel
0% nucleair

10% duurzaam
75% fossiel
15% nucleair

80% duurzaam
Energiemix
10% fossiel
elektriciteitsopwekking
10% nucleair
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Elektriciteitsnetwerk

Gemoderniseerd tot integraal
Europees netwerk

Volledig SMART

Voortbordurend op situatie in
2011

Belang
duurzaamheid

Zeer hoog door impact
natuurrampen. Gericht op
beperking CO2-uitstoot

Duurzaam is goedkoper dan
fossiel, dat vormt belangrijkste
motivatie

Maatschappij hecht weinig
belang aan duurzaamheid, prijs
is dominant

CO2-beleid

Restrictief, sterke prijsverhoging

Gemiddelde prijsverhoging

Zeer beperkte prijsverhoging

Energiemix
huishoudens

Combinatie van elektriciteit en
duurzame bronnen. Divers

Hoofdzakelijk elektriciteit

Combinatie van elektriciteit en
biobrandstoffen

Aandeel nieuwbouw

Laag,10% van woningvoorraad
tot 2030

Gemiddeld, 20% van de
woningvoorraad tot 2030

Hoog, 30% van de woning
voorraad tot 2030

Isolatie
woningvoorraad

Veel bestaande woningen
worden geïsoleerd

Nieuwbouw wordt geïsoleerd,
bestaande bouw nauwelijks

Nieuwbouw wordt geïsoleerd,
bestaande bouw nauwelijks

“Nieuwe werken”

Beperkt vanwege hoge
technologie-investeringen

Gemiddeld

Hoog, veel thuiswerkers
vanwege congestie op de
snelwegen

Bronnen

[ECFRM], [SEOBM], [ECNST],
[SEE]

[PICIR], [SHLBP], [RI], [DRWBO]

[SHLS], [SEOFS], [ECNFT]

Invloeden van de economie
Het effect van een hoge of lage economische groei wordt in de scenario’s meegenomen in de vorm
van brandstofprijzen. De kosten per verwarmingsconcept zijn vertaald naar maandlasten die vervolgens in de matrix terugkomen. Daarnaast is de maandlastenaversie bij gebruikers gemeten en
meegewogen in de klantcriteria.
Een tweede aspect is de beschikbaarheid van investeerders in infrastructuur voor duurzame energie.
Afhankelijk van de economische ontwikkeling is er meer of minder investeringsruimte voor nieuwe
infrastructuur. Het resultaat daarvan wordt pas op langere termijn zichtbaar. Vooral voor collectieve
systemen, die vaak een grote milieuwinst leveren vanwege hun schaalgrootte, is het investeringklimaat van belang.
De gemiddelde isolatiegraad van alle woningen in Nederland hangt direct af van de hoeveelheid
nieuwbouw. De hoeveelheid nieuwbouw is afhankelijk van de economische ontwikkeling en verschilt per scenario.
De scenario’s verschillen ook in de mate waarin er sprake is van “het nieuwe werken”. Vooral de toename in thuiswerken is daarbij belangrijk. Dit zal de eisen aan de woonomgeving veranderen.
Milieu
In de scenario’s komen verschillende milieu-aspecten naar voren. In het scenario Lokaal, bijvoorbeeld, nemen gebruikers zelf initiatief om duurzaam energie op te wekken. Vanuit de samenleving
zelf komt dus de impuls om milieubewust met energie om te gaan. In het scenario Europa is er
sprake van overheidssturing, vooral vanuit de Europese Unie. Dat geeft een andere dynamiek waarin
energiebesparingen vooral gerelateerd zijn aan kostenbesparing. Een voorbeeld van deze kosten is
de prijs per ton CO2-uitstoot. Deze kosten variëren per scenario, afhankelijk van het politieke klimaat.
Zo zijn de CO2 prijzen in het Europese scenario het hoogst.
Overheidssturing
Tarieven op de CO2-uitstoot zijn een belangrijk sturingsmiddel voor de overheid om de CO2-uitstoot
te verminderen. De mate waarin de overheid dat instrument gebruikt verschilt per scenario.
Wetgeving die het lozen van restwarmte door de industrie verbiedt, maakt nieuwe methodes om
deze warmte af te voeren rendabel. Een warmtenetwerk ten behoeve van het verwarmen van woningen is één van de mogelijkheden.
De overheid kan ook sturen door subsidies of het wegnemen van barrières. Een voorbeeld hiervan
zien we in het scenario Lokaal. Hier maakt de overheid het eenvoudiger om zelf elektriciteit op te
wekken. Daardoor neemt lokale opwekking een hoge vlucht waardoor de benodigde technologie
(bijvoorbeeld zonnecellen) aanzienlijk goedkoper wordt.
Een ander politiek criterium is de beslissing om het aandeel kernenergie in de elektriciteitsvoorziening te verhogen. Dat heeft effect op het milieu maar ook op de kostprijs van elektriciteit en CO2-uitstoot. De publieke opinie over kernenergie is erg onzeker. Bovendien gaan er met deze beslissingen
grote investeringen gemoeid.
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5.4 Kwantitatieve beschouwing
Om de scenario’s te gebruiken voor kwantitatieve analyse zijn per scenario de belangrijkste parameters gekwantificeerd. De waarden passen binnen de denkrichting van het scenario. Wederom is het
doel van deze scenario’s om de hoeken van het speelveld te verkennen. Deze waarden zijn dus geen
voorspellingen. Er is uitgegaan van het huidige prijspijl zonder inflatie. De prijzen dienen dan ook
niet zozeer als absolute waarde, maar eerder om onderlinge vergelijking mogelijk te maken.

Scenario

1
Europa

2
Lokaal

3
Klassiek

Energiemix
(opwekking elektriciteit)

10% fossiel
80% duurzaam [ECFRM]
10% nucleair

30% fossiel
70% duurzaam
0% nucleair [SEORN]

75% fossiel
10% duurzaam
15% nucleair [SEOFS]

Totale CO2 emissie

Daling van 80% [SEOBM]

Daling van 50%

Stijging van 70% [SEOBUA]

Elektriciteitsprijs

0,2 €/kWh

0,05 €/kWh

0,1 €kWh

Prijs biogas

0,08 €/kWh

0,08 €/kWh

0,08 €/kWh

Prijs biovast

0,04 €/kWh

0,04 €/kWh

0,04 €/kWh

Prijs biomassa pellets

0,05 €/kWh

0,06 €/kWh

0,05 €/kWh

Prijs H2
(afhankelijk van wijze van E-opwekking)

2,30 €/GGE
(opgewekt uit diverse
duurzame bronnen)

0,70 €/GGE
(opgewekt uit zon)

1,1 €/GGE
(opgewekt uit kolen)

Prijs restwarmte [ECNBW]

0,006 €/kWh

0,009 €/kWh

0,012 €/kWh

CO2 prijs [SEE]

81 €/ton

52 €/ton

19 €/ton

Hoeveelheid nieuwbouw [PLNR]

0,7 miljoen

1,6 miljoen

2,7 miljoen
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6. Samenvoeging variabelen
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de verschillende delen van het onderzoek bij elkaar. De energiesystemen
worden op de klantcriteria en de omgevingscriteria beoordeeld. Zo wordt bepaald welke warmtesystemen het beste bij de toekomstige omstandigheden en toekomstige klantwensen passen.

6.2 Multi-criteria analyse
De marktpotentie van een warmtesysteem hangt af van vele factoren die, vanwege hun diversiteit,
moeilijk te verenigen zijn. Er zijn de feitelijke prestaties van de warmtesystemen, de wens van de
klant, beperkende maatschappelijke criteria, het feit dat warmtesystemen niet overal toepasbaar zijn
en onzekerheid over de regelgeving en energieprijzen in de toekomst.
Om op een zinvolle manier om te gaan met deze diverse inputparameters is gekozen voor een
multicriteria-analyse (MCA). MCA is een methode om een grote diversiteit aan inputparameters te
vertalen naar een eenduidige uitkomst. In deze MCA komen alle inputparameters samen en worden
ze gewogen om tot een rangschikking te komen. De wijze waarop de inputparameters gecombineerd worden vindt plaats op basis van verschillende grootheden. Om tot één advies te komen voor
alle klantclusters wordt bijvoorbeeld het gewogen gemiddelde bepaald op basis van de grootte van
de klantclusters (factor van de totale bevolking). Om een uitspraak te doen over woningen in het
gehele verzorgingsgebied wordt bijvoorbeeld het gewogen gemiddelde bepaald op basis van het
percentage nieuwbouw / bestaande bouw. De scenario’s worden bijvoorbeeld rekenkundig gemiddeld omdat de waarschijnlijkheid van de scenario’s gelijk verondersteld is. Op deze wijze wordt het
gewogen gemiddelde gebruikt om tot conclusies te komen die gelden voor alle klanten en voor het
gehele land. Dit hoofdstuk bespreekt het proces om tot de eindbeoordelingen te komen.
Zoals besproken in Hoofdstuk 2 heeft MCA als nadeel dat het moeilijk navolgbaar is en dat er informatie verloren gaat in de diverse rekenstappen. Dit is voornamelijk het gevolg van de gestandaardiseerde gegevens. Daarom is er binnen het project voor gewaakt om de outputdata met de juiste
mate van nauwkeurigheid te interpreteren.

6.3 Inputparameters
De complexe en veelzijdige uitgangspunten zijn overzichtelijk gemaakt in matrices en vectoren. Dit overzichtelijk maken van de input is de eerste stap in de multicriteria-analyse. Deze inputparameters zijn:
1.

Klantcriteria (vanuit marktonderzoek)

2.

Kenmerken (vanuit de factsheets)

3.

Toepasbaarheid van technieken (vanuit de scenario’s)

4.

Klanteigenschappen (vanuit marktonderzoek)

5.

Percentage nieuwbouw (vanuit de scenario’s)

De belangrijkste inputparameters zijn besproken in de voorgaande hoofdstukken: de warmtesystemen,
de klantcriteria en de omgevingscriteria. Vanuit de scenario’s is afgeleid in hoeverre een warmtesysteem
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toepasbaar is (zowel uit technisch oogpunt als uit maatschappelijk oogpunt). De scenario’s beschrijven ook
het aandeel nieuwbouwwoningen in 2030. Daarnaast is vanuit het marktonderzoek vastgesteld hoe de
bevolking over de klantclusters is verdeeld en in hoeverre klanten in stedelijk gebied wonen.
Klantcriteria

1

De klantcriteria (klantwensen) zijn via marktonderzoek vastgesteld en gewogen,

klantcriteria

klantcriteriamatrix (er is gekozen voor een schematische weergave vanwege de
overzichtelijkheid). Deze matrix geeft de scores weer die elk klantcluster aan de
klantcriteria geven. Deze matrix drukt daarmee de weging uit die klanten binnen

klantklusters

zoals besproken in Hoofdstuk 3. 1 toont een schematische weergave van deze

een cluster aan een criterium toekennen.
Warmtesystemen

2

De warmtesystemenmatrix 2 bevat de scores van de warmtesystemen op de klant-

warmtesystemen

criteria. Deze matrix wordt voor elk van de drie scenario’s opgesteld voor bestaande
bouw en voor nieuwbouw. In totaal zijn dat dus zes matrices.

klantcriteria

De klantcriteria ‘duurzaamheid’ en ‘maandlasten’ zijn gebaseerd op berekende waarden (voor CO2-equivalent en Euro, zie bijlage A). De overige klantcriteria zijn via een
stemsessie binnen de projectgroep vastgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van beoordeling op een 5-puntsschaal. Het groepsgemiddelde is weergegeven in de warmtesystemenmatrix.
3

Toepasbaarheid
geeft de toepasbaarheid voor elk warmtesysteem in diverse categorieën van

bebouwing weer. Deze toepasbaarheid is vastgesteld op basis van
•

maatschappelijke criteria;

•

technische eigenschappen (bijvoorbeeld ruimtegebruik);

•

beperkingen vanuit de scenario’s.

stedelijkheid

3

warmtesystemen

Er is gebruik gemaakt van een fuzzy set met waarden tussen 0 en 1 met een intervalgrootte van 0,1. Een waarde ‘0’ betekent dat een energiesysteem niet toepasbaar is, een waarde
‘1’ dat een energiesysteem onbeperkt toepasbaar is. Tussenliggende waarden betekenen dat een
warmtesysteem slechts gedeeltelijk toepasbaar is.
Omdat de toepasbaarheidmatrix scenarioafhankelijk is wordt deze per scenario opgesteld. Ook is
er een aparte toepasbaarheidmatrix voor bestaande bouw en voor nieuwbouw opgesteld. Bijlage E
toont de toepasbaarheidmatrices met de onderbouwing van de waarden voor een scenario.
Klanteigenschappen Stedelijkheid
Kennis van de Nederlandse situatie is onmisbaar in deze multicriteria-analyse. De toepasbaarheidmatrix moet
namelijk worden gecombineerd met de warmtesystemenmatrix om de klantwens te kunnen projecteren op
4

stedelijkheid

de Nederlandse situatie. Hiervoor dient de toepasbaarheidmatrix eerst te worden gecom-

klantclusters

bineerd met de informatie over de diverse klantclusters en hun mate van stedelijkheid.
Deze informatie over de stedelijkheid is in 4 schematisch weergegeven.
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Klanteigenschappen Bevolkingsopbouw

5

Elk van de klantclusters vertegenwoordigt een bepaald percentage van de Neder-

klantclusters

landse bevolking, zoals weergegeven in de onderstaande vector. Deze informatie
wordt als input voor de multicriteria-analyse gebruikt om uiteindelijk een uitspraak
te doen over de meest kanshebbende warmtesystemen voor de gehele Nederlandse bevolking.
Op basis van de ontwikkeling van mentality-groups is de bevolkingsopbouw geschat voor het jaar
2030 (zie ook Hoofdstuk 3). Schematisch kan deze inputdata worden weergegeven zoals in 5 .
6
scenario’s

Percentage nieuwbouw
Vanuit de scenario’s is het percentage nieuwbouw vastgesteld, dat ook als input
voor de multicriteria-analyse wordt gebruikt. Zie 6 .
Deze inputdata wordt in de multicriteria-analyse gebruikt om zes warmtesyste-

menmatrices (na vermenigvuldiging met de toepasbaarheidmatrix) te reduceren tot drie matrices,
één voor elk scenario (zie de gehele matrixberekening in bijlage D).

6.4 Matrixvermenigvuldigen
De toegepaste multicriteria-analyse maakt gebruik van matrixvermenigvuldi-

energieconcepten

twee matrices vermenigvuldigd worden om tot een outputmatrix te komen. De
uitkomst (‘14’) is een optelling van de vermenigvuldigde cellen (1x1 + 2x2 + 3x3).
Matrices met gemeenschappelijke rijen of kolommen zijn dus met elkaar te
vermenigvuldigen. Op deze wijze kunnen er rijen en kolommen geëlimineerd
worden.

klantcriteria

ging om dit complexe vraagstuk aan te pakken. De figuur hiernaast toont hoe

1
2

3

klantcriteria

In het bovenstaande voorbeeld van de vermenigvuldimatrix zijn de klantcriteria de gemeenschappelijke factor.
De output van deze vermenigvuldiging is een matrix die
onafhankelijk is van de klantcriteria, en dus beschrijft hoe

klantclusters

ging van de klantcriteriamatrix met de technologieën-

1

2

3

14

de klantclusters tegenover bepaalde technologieën staan.
Matrixvermenigvuldiging
Alle (gestandaardiseerde) inputparameters worden verwerkt volgens het schema op de volgende
pagina:
A De technologieënmatrix wordt met de klantcriteria vermenigvuldigd. Hierdoor worden de klant-

criteria wegvermenigvuldigd; de resulterende matrix geeft weer in hoeverre de warmtesystemen
aansluiten bij de wensen van de klantclusters. Omdat dit proces afhankelijk is van het scenario en
van bestaande bouw of nieuwbouw wordt deze stap zes keer uitgevoerd. B De toepasbaarheid van
de wamtesystemen wordt bepaald op basis van stedelijkheid. De toepasbaarheid van de technieken
in elke mate van stedelijkheid wordt hiervoor vermenigvuldigd met de verdeling van de klantclusters
over de mate van stedelijkheid. C De klantwens wordt vervolgens begrensd door vermenigvuldiging
met de toepasbaarheidmatrix. De resulterende matrix toont in hoeverre de klantclusters willen en
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kunnen kiezen uit de warmtesystemen. Ook deze stap vindt zes keer plaats. D Vervolgens worden
deze zes matrices gereduceerd tot drie matrices aan de hand van het percentage nieuwbouw. De
resulterende matrices beschrijven of klanten het warmtesysteem willen en kunnen kiezen. E

Tot

slot wordt er vermenigvuldigd met de bevolkingsopbouw, waardoor het eindresultaat beschrijft hoe
kanshebbend de technologieën in heel Nederland zijn. Uit deze resultaten wordt in Hoofdstuk 7 de
classificatie van warmtesystemen bepaald in elk scenario.

klantcriteria

energieconcepten

1X

6X

A

klantcriteria

scenario’s

6X

1X

klantclusters

D

3X

stedelijkheid

6X

stedelijkheid

energieconcepten

C

klantclusters

energieconcepten

klantcriteria

energieconcepten

B

E

klantclusters

klantclusters

1X
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7. Resultaten en discussie
7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de analyses zoals beschreven in hoofdstuk 6. Eerst wordt
toegelicht hoe de verschillende klantclusters de warmtesystemen beoordelen (zie figuur 7.1). Vervolgens worden de criteria van de gebouwde omgeving toegepast (zie figuur 7.2). Ten slotte worden
ook de maatschappelijke criteria in de analyse betrokken (zie figuur 7.3). Het hoofdstuk sluit af met
enkele conclusies en aanbevelingen op basis van de resultaten.
Zoals besproken in hoofdstuk 2 (onderzoeksopzet) en hoofdstuk 6 (analyse) is de schaalverdeling in
onderstaande figuren dimensieloos: er kan geen concrete betekenis aan gegeven worden. Dit is het
gevolg van de standaardisatie in de verschillende stappen van het onderzoek (zowel in het klantonderzoek als in de beoordeling van de technieken). Scores kunnen wel onderling vergeleken worden.

7.2 Klantcriteria
Figuur (7.1) toont hoe hoog de verschillende warmtesystemen worden gewaardeerd door de klantclusters.

7.1 Gemiddelde per klantcluster
5 geothermie
7 collectieve WKK
3 micro WKK
8 restwarmte
1 CV ketel met zonneboiler
6 collectieve WP
b

2 WP met collectieve bron
cde

2

lucht WP varianten

a

2 WP met individuele bron
4 electrisch verwarmen
Ref HR ketel

0
onverschillige gemakszoeker
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0,5

1

plichtsgetrouwe zekerheidszoeker

1,5

2

veeleisende comfortzoeker

2,5

De grafiek laat zien dat de voorkeuren van de klantclusters voor warmtesystemen redelijk dicht bij
elkaar liggen. De balken in de grafiek representeren de klantclusters, niet de scenario’s. Voor de scenario’s is in deze grafiek een gemiddelde genomen. De scores variëren van 1,22 (collectieve warmtepomp/onverschillige gemakzoekers) tot 2,34 (micro wkk/veeleisende comfortzoekers). Uit analyse
van de foutmarges blijkt dat er geen significante verschillen bestaan tussen de voorkeuren van de
klantclusters voor de warmtesystemen.
Klanten hebben geen duidelijke voorkeur voor één van de acht technologieën.
Uit de matrixberekening volgt dat bij het in acht nemen van foutmarges er geen significante verschillen bestaan tussen de voorkeuren van klanten voor de warmtesystemen. Daarvoor is een aantal
redenen aan te voeren:
•

Klanten zijn niet gewend om hun verwarmingssysteem op criteria te beoordelen. De meeste
klanten hebben nooit hoeven kiezen tussen verschillende systemen. Dat blijkt onder andere uit
de wegingen van de criteria, die vrij dicht bij elkaar liggen.

•

De technologieën zijn al voorgeselecteerd op de belangrijkste klantcriteria: prijs en betrouwbaarheid. Onbetrouwbare technieken en hele dure technieken zijn al bij de samenstelling van de
midlist buiten beschouwing gelaten.

Het feit dat klanten nu nog geen uitgesproken opvattingen kenbaar maken over een verwarmingssysteem betekent niet dat dat over twintig jaar ook zo is. Momenteel zijn ze niet gewend een keuze
te maken. Naarmate er meer alternatieven beschikbaar komen en klanten vaker geconfronteerd
worden met de eigenschappen van verschillende systemen, zullen klantvoorkeuren zich scherper
aftekenen. Dit is het gevolg van een toenemende bewustwording. Het onderzoek geeft enig inzicht in welke criteria dat kunnen zijn. Het is ook goed mogelijk dat naarmate consumenten meer
betrokken raken bij de keuze van een verwarmingssysteem, ze een andere mening krijgen over de
afweging tussen diverse criteria. Hierdoor kunnen aspecten zoals maandlasten bijvoorbeeld een
belangrijkere rol gaan spelen.
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Keuzeproces
Om inzicht in klantvoorkeuren te krijgen, wordt stilgestaan bij de omstandigheden waaronder klanten in de toekomst voor een verwarmingssysteem kiezen. Die verschillen nogal van elkaar. Er worden hier drie mogelijkheden onderscheiden:
1. Bij einde levensduur van het huidige verwarmingssysteem (meestal HR-ketel) In deze
situatie kiest de klant waarschijnlijk voor een individueel systeem, met vergelijkbare functionaliteit als de HR-ketel.
2. Bij huur/aanschaf nieuwe woning In deze situatie is het verwarmingssysteem onderdeel van
het totaalpakket aan keuzes dat een rol speelt bij de aanschaf van een nieuwe woning. Onbekend is hoe zwaar een verwarmingssysteem meeweegt in de keuze voor een woning. Uit het
onderzoek is af te leiden dat een verwarmingssysteem vermoedelijk niet zwaar meeweegt bij
de aanschaf van een woning.
3. Bij ontevredenheid met het huidige systeem In deze situatie schakelt de klant over op een
nieuw systeem terwijl het oude systeem nog functioneert. Dat kan als reden hebben dat een
nieuw systeem veel goedkoper, comfortabeler of duurzamer is dan het oude systeem.
In al deze keuzeprocessen spelen ook andere partijen een rol. Bijvoorbeeld energieleveranciers, installateurs, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en overheden. Zij stellen randvoorwaarden en beïnvloeden de uiteindelijke ”menulijst” voor de klant en werken op die manier door in de
analyse.

7.2 Gemiddelde per klantcluster
5 geothermie
7 collectieve WKK
3 micro WKK
8 restwarmte
1 CV ketel met zonneboiler
6 collectieve WP
b

2 WP met collectieve bron
cde

2

lucht WP varianten

a

2 WP met individuele bron
4 elektrisch verwarmen
Ref HR ketel

0
onverschillige gemakszoeker

46

0,5

1

plichtsgetrouwe zekerheidszoeker

1,5

2

veeleisende comfortzoeker

2,5

7.3 Criteria van de gebouwde omgeving
Figuur (7.2) toont hoe de verschillende warmtesystemen scoren als rekening gehouden wordt met
de verhouding stad-dorp-platteland en de daarbij geldende lokale beperkingen. Ten behoeve van
de overzichtelijkheid is ook hier de invloed van de scenario’s beperkt tot het gemiddelde van de drie
scenario’s.
Ten eerste wordt duidelijk dat in vergelijking met figuur (7.1) de range van scores groter is: van 0,68
(onverschillige gemakzoekers/geothermie) tot 2,30 (veeleisende comfortzoekers/micro wkk). Een
aantal warmtesystemen scoort aanmerkelijk lager als de criteria van de bebouwde omgeving in acht
worden genomen. Dat heeft een aantal oorzaken:
Schaal
De meeste collectieve systemen zijn niet toepasbaar op het platteland en maar ten dele toepasbaar
in dorpen. Die systemen hebben een behoorlijke schaal nodig (in geval van geothermie minimaal
3000 woningen), die alleen in dichtbebouwde gebieden te behalen is. Voor een warmtepomp met
individuele bron geldt het omgekeerde: in een stedelijke omgeving met een dichte bebouwing is er
geen ruimte voor grote aantallen individuele bronnen.
Infrastructuur
Voor restwarmte en geothermie geldt dat er een nieuw warmtenet moet worden aangelegd. Dat is
financieel onaantrekkelijk voor bestaande bouw in steden. Dat betekent dus een verdere beperking
van de toepassing van deze systemen, wat tot uiting komt in de lagere score.
Voor de CV-ketel met zonneboiler is een dakoppervlak nodig. In stedelijke bebouwing heeft niet
iedere woning voldoende dakoppervlak beschikbaar, wat het gebruik van dit systeem aanzienlijk
beperkt.
Micro-WKK is in alle vormen van bebouwing toepasbaar, wat ook zichtbaar is in de hoge score van
dit systeem.
Het effect van de criteria van de gebouwde omgeving
Bij de toepasbaarheid van technologieën in de gebouwde omgeving is gekeken naar twee factoren:
aanwezigheid van voldoende schaal en bebouwingsdichtheid (vooral van belang voor collectieve
technologieën) en fysieke eisen die specifieke technologieën stellen aan de bebouwing (bijvoorbeeld: ruimte op het dak voor zonneboiler, opslagruimte voor houtpellets of geschikte ondergrond
voor geothermie).
Opvallend is dat de toepasbaarheid wel duidelijke verschillen laat zien tussen de technologieën, in
tegenstelling tot de klantcriteria. Dat is te verklaren, omdat de toepasbaarheidscriteria harde uitsluitingsgronden vormen voor de meeste collectieve technologieën vanwege het ontbreken van schaal.
Dit terwijl de behoeften van de klant nog niet gevormd zijn. Dat betekent overigens niet dat deze
factoren geen belangrijke rol gaan spelen in de toekomst.
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7.4 Gemiddelde per scenario
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7.5 Omgevingscriteria
De toekomstige omgeving waarin woningen verwarmd worden, is onzeker. Deze onzekerheid is uitgedrukt door het opstellen van drie scenario’s. De scenario’s bieden verschillende perspectieven op
onder meer de ontwikkeling van de energiemarkt, economie en gebouwde omgeving.
Figuur 7.3 laat het resultaat zien als ook de omgevingscriteria uit de scenario’s worden meegenomen.
Uit de vorige resultaten blijkt dat de verschillen tussen de klantclusters niet significant zijn. Om die
reden wordt in figuur 7.3 de gemiddelde score voor de hele populatie gerapporteerd. De verschillende kleuren balken geven de scores op de verschillende scenario’s weer.
Figuur 7.3 laat zien dat de individuele warmtesystemen redelijk vergelijkbaar scoren in de verschillende scenario’s. Dat betekent dat de toepasbaarheid van die systemen onafhankelijk is van welk
scenario werkelijkheid wordt.
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2,5

Voor collectieve systemen geldt dat niet. De relatief grote verschillen tussen de scenario’s hebben te
maken met het investeringsrisico dat geldt voor nieuwe infrastructuur (lagere score) en de hoeveelheid nieuwbouw, die het aanleggen van nieuwe infrastructuur eenvoudiger maakt (hogere score).
Daarnaast geldt dat voor het aanleggen van collectieve systemen relatief veel coördinatie door de
overheid nodig is. In het scenario ‘Lokaal’ ontbreekt die sturing, wat terugkomt in de lagere score
voor collectieve technologieën.
Het effect van de scenario’s
De scenario’s komen op verschillende manieren terug in de analyse.
1.

Via verschillende prijzen (elektriciteit, CO2) hebben de scenario’s invloed op de maandlasten.

2.

Per scenario is een andere verhouding oudbouw/nieuwbouw gekozen.

3.

De economische parameters hebben invloed op de aanwezigheid voor investeringskapitaal voor
grote collectieve systemen.

4.

Overheidsinterventie, waardoor bepaalde initiatieven gestimuleerd worden of samenwerking
wordt bevorderd.

De laatste drie aspecten hebben vooral invloed op de toepassing van collectieve systemen:
•

Collectieve systemen zijn makkelijker toe te passen in nieuwbouw omdat de infrastructuur daar
eenvoudiger kan worden aangelegd dan in bestaande bouw;

•

Collectieve systemen vereisen meer investeringskapitaal;

•

Collectieve systemen vereisen meer coördinatie tussen verschillende partijen. Daarbij is de rol
van de (lokale) overheid van belang.

Op basis van deze resultaten is een aantal conclusies getrokken met betrekking tot dit onderzoek.
Die komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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8. Conclusie
8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Deze conclusies hebben de vorm
van algemene uitspraken die op basis van de verschillende onderzoeksresultaten kunnen worden gedaan. Het hoofstuk sluit af met enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek en een enkele suggestie
voor de rol die een netwerkbedrijf in de transitie naar een aardgasloze toekomst kan spelen. De betekenis van dit onderzoek voor de netwerkbedrijven wordt verder toegelicht in bijlage G.

8.2 Conclusies
Er zal een marktverschuiving plaatsvinden. Nu is de HR-ketel de dominante technologie. In de
(aardgasloze) toekomst zal er een waaier aan warmtesystemen worden gebruikt. Uit de analyse
blijkt dat de toepassing van deze systemen sterk afhangt van de geografische locatie.
Alle beschikbare/ontwikkelde verwarmingstechnieken voldoen aan de basiscriteria. Op basis van
de centrale positie van de klant zijn er acht kansrijke warmtesystemen geïdentificeerd, met in totaal
zestien varianten, die voldoen aan de belangrijkste klantcriteria prijs en betrouwbaarheid.
De klant van 2012 kent voornamelijk een aardgas HR-ketel en weet nog niet waarop toekomstige
verwarmingstechnieken te differentiëren. Uit de analyse blijkt dat op basis van deze klantcriteria
geen significante verschillen bestaan tussen de verschillende warmtesystemen. Er is een vrij grote
mate van onbekendheid met verwarmingssystemen bij de klant. De beoordeling van de criteria lijkt
hierdoor vooral gebaseerd op perceptie.
(Omgevings-) toepasbaarheidsfactoren vormen de belangrijkste discriminatoren voor verwarmingstechnieken. Als de warmtesystemen beoordeeld worden op hun toepasbaarheid, worden
duidelijke verschillen zichtbaar. Vooral de collectieve technologieën zijn moeilijker toepasbaar en
krijgen daardoor een lagere score.
De uiteenlopende toekomstcenario’s zijn bepalend voor het marktaandeel van collectieve verwarmingstechnieken. Confrontatie met een verminderde toepasbaarheid vanuit de scenario’s laat
ondermeer zien hoe de technologieën zich verhouden tot verschillende verhoudingen oudbouw/
nieuwbouw en investeringsbeperkingen als gevolg van economische stagnatie. Dit heeft een grote
invloed op de toepasbaarheid van de technologieën. Ook wetgeving met betrekking tot het lozen
van restwarmte heeft een significante invloed.
Beperkingen in de landelijke beschikbaarheid van energiebronnen bepalen het (theoretisch)
maximale marktaandeel van verwarmingstechnieken. Zo sluiten geothermie en restwarmte bijvoorbeeld bijna net zo goed aan bij de klantbehoefte als een zonneboiler of een micro WKK, maar
zijn ze op minder locaties toepasbaar. Indien de aanleg van collectieve netten door samenwerking
kan worden gestimuleerd kunnen deze collectieve technieken het lokaal winnen van de individuele
technieken.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat specifieke omstandigheden zeer bepalend zijn
voor welke technologie het meeste voor de hand ligt. Het onderzoek maakt dat inzichtelijk door onder andere onderscheid te maken tussen oudbouw en nieuwbouw en dichtheid van de bebouwing.
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8.3 Aanbevelingen
Het wordt aanbevolen in een vervolgonderzoek ook de (landelijk) maximale beschikbaarheid van
bronnen mee te wegen. Zo is er een beperkte inzet van geothermie mogelijk, vanwege de beperkte aanwezigheid van warmtebronnen in de Nederlandse bodem. Een vergelijkbare beperking
geldt voor de landelijke beschikbaarheid van restwarmte en groen gas. Al deze factoren vormen een
beperking van het maximale marktaandeel van warmtesystemen.
Stimuleer intensieve samenwerking met o.a. projectontwikkelaars en uitvoerders om zo de aanleg van collectieve systemen mogelijk te maken. In de toekomst zullen collectieve systemen een
steeds grotere rol krijgen vanwege het duurzame karakter van deze technieken. Deze toekomst kan
alleen gemaakt worden door diverse partijen die een sturende rol nemen. Zo zijn er de overheid,
provincies en gemeente maar ook netwerkbedrijven kunnen richting geven aan een toekomstig
energieconcept. Om deze sturing te geven is het aan te raden om met projectontwikkelaars en andere uitvoerders om tafel zitten en deze zo goed als mogelijk te adviseren. Vooral voor de collectieve
systemen is er veel samenwerking nodig tussen diverse partijen. De netwerkbedrijven kunnen hierbij
een bepalende rol spelen aangezien ze met meerdere partijen in contact kunnen treden. Een actieve
rol is hiertoe noodzakelijk.
In de ambitie om de klant centraal te stellen is het belangrijk om de klant goed te informeren
over nieuwe warmtesystemen en initiatieven. Hierdoor zal er meer aansluiting zijn met klanten,
worden klanten bewuster van hun warmtevraag en zal de klant uiteindelijk beter kunnen kiezen
voor een passend warmtesysteem. Een van de conclusies is dat de klant eigenlijk niet weet wat hij
wil. Er is momenteel weinig keus voor de klant en het aantal keuzemomenten is nu eenmaal erg
beperkt. Vervolgonderzoek is dan noodzakelijk om de klantwensen verder te kunnen kwantificeren.
Een van de aspecten hierin is het omschakelpunt waarbij de klant vindt dat de energierekening te
hoog wordt. Dit is echter alleen van belang in een toekomst waarin er voor de klant sprake is van
een daadwerkelijke keuze.
Inventariseer de beschikbare technologieën over een aantal jaar opnieuw. In de komend jaren
zullen er nieuwe inzichten ontstaan. Wanneer netwerkbedrijven een sturende rol kiezen moeten ze
toekomstige ontwikkelingen meenemen in deze sturing. Technologieën die momenteel nog buiten
de scope van dit project vallen kunnen over een aantal jaar wel interessant worden. Daarnaast is er
natuurlijk onzekerheid over politieke besluiten in binnen- en buitenland die van belang zijn voor de
toekomst van verwarmen.
Initieer een vervolgonderzoek naar de toepasbaarheid van warmtesystemen op lokaal niveau. Uit
dit onderzoek blijkt dat lokale omstandigheden bepalend kunnen zijn voor het succes van met name
collectieve warmtesystemen.
Onderzoek welke mogelijkheden verschillende partijen hebben om de toekomst te beïnvloeden.
Ontwikkelingen waarvan de invloed onderzocht kan worden zijn bijvoorbeeld het faciliteren van
warmtenetwerken door netwerkbedrijven of het aanpassen van het belasting- en subsidiestelsel
door de overheid. Verder kunnen overheid en netbeheerders een belangrijke rol spelen in het wegnemen van beperkingen vanuit de bebouwde omgeving en de netbeschikbaarheid.
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Bijlage A. Investeringskosten en verbruikskosten
De kosten van een warmtesysteem zijn zeer belangrijk in de onderlinge vergelijking. Voor ieder
warmtesysteem is er onderscheid te maken tussen twee typen kosten: verbruikskosten en aanschafkosten. Om makkelijk te kunnen vergelijken, worden de aanschafkosten over de levensduur van het
warmtesysteem afgeschreven. Die maandelijkse afschrijving en de verbruikskosten vormen samen
de maandlasten. We maken een schatting van de aanschafkosten en de verbruikskosten. Die spelen
een rol bij de confrontatie van de warmtesystemen en de klantcriteria.
De input voor berekeningen van de maandlasten zijn weergegeven in hoofdstuk 5. De prijzen in
2030 zijn gebaseerd op de scenario’s uit hoofdstuk 5, op interviews [I1, I2, I3] en literatuurstudie
[SNCT] [ECNWKK].
Investeringskosten
De investeringskosten zijn berekend uitgaande van een constante periodieke betaling met een
WACC (gewogen gemiddelde kosten van het bedrijfsvermogen) van 6%. De aflossingtermijn komt
overeen met de levensduur van een energiesysteem. Daarbij opgeteld zijn de onderhoudskosten en
vastrechtkosten. Door inflatie te verwerken in de WACC zijn alle kosten uitgedrukt in 2012 Euro’s.
De investeringskosten zijn afhankelijk van het benodigd vermogen. Het model berekent hoeveel vermogen de warmteopwekker dient te leveren om de huizen van warmte te voorzien. Collectieve systemen worden gedimensioneerd aan de hand van gelijktijdigheidsfactoren. Het benodigd vermogen
neemt minder snel toe dan het aantal aangesloten huishoudens. De volgende formule is toegepast
om het benodigd vermogen uit te rekenen voor tapwatergebruik in een collectief systeem:

P = Ppiek *

√n

P 		

benodigd vermogen 			

[kW]

Ppiek 		

Piek warmtevraag per woning 		

[kW]

n 		

aantal woningen 			

[-]

[EWN]
Verbruikskosten
De verbruikskosten zijn berekend aan de hand van de rendementen van de warmtesysteemen en
het verbruik van woningen. Het energieverbruik is vervolgens vermenigvuldigd met de prijzen beschreven in hoofdstuk 5.
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Aanschafprijs/levensduur en onderhoud
voor nieuwbouwwoningen (€ / jaar)
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Rekenvoorbeeld collectief WKK systeem
Als voorbeeld voor de berekening van de maandlasten is een collectief warmtepompsysteem voor
3.473 nieuwbouwwoningen in het scenario ‘Europa’ genomen. Zoals gezegd bestaan de maandlasten uit investerings- en verbruikskosten. De investeringskosten bestaan in dit geval uit de kosten
voor de centrale WKK installatie, de kosten voor een collectief warmtenet en de kosten voor een
piekcentrale. Deze zijn respectievelijk 5, 11.5 en 3 miljoen Euro. Deze kosten zijn gebaseerd op de
warmtevragen, gelijktijdigheidfactoren en kosten van gerealiseerde projecten. De investeringskosten
per jaar worden daarmee totaal per woning € 395 (met een WACC van 6%).
De onderhoudskosten per jaar voor het leidingwerk is geschat op 2% van de investeringskosten, voor
de WKK is dit 1% en voor de piekcentrale 3%. Dit levert totaal per jaar per woning een kostenpost van
€ 106.
De verbruikskosten bestaan uit de kosten voor de brandstof voor de WKK en de elektriciteitskosten
voor de transportpompen. De WKK levert echter ook elektriciteit. De opbrengst van de geleverde
elektriciteit wordt in mindering gebracht op de brandstofkosten. Als uitgangspunt is genomen dat
de prijs voor elektriciteitsafname en –levering gelijk is. Er wordt per jaar per woning 17000 m3 gas
verstookt door de WKK en de piekcentrale samen, dit kost € 1.310. De transportpompen verbruiken
per woning 380 kWh per jaar (5% van het geleverde thermische vermogen), dit kost € 70. Er wordt
per woning 5.200 kWh aan elektriciteit per jaar opgewekt, dit levert € 1000. De verbruikskosten zijn
dus samen per jaar € 380 per woning.
De totale maandlasten komen hiermee op (€ 395+ € 106+ € 380) / 12 = € 73 voor dit systeem.
Oudbouwwoningen hebben een hogere warmtevraag. Dit resulteert in de eerste plaats in hogere
verbruikskosten, maar ook in hogere investeringskosten, omdat de WKK en de piekcentrale een groter vermogen moeten hebben. Bovendien is het duurder om een warmtenet aan te leggen voor bestaande bouw. In de verschillende scenario’s verschillen de brandstofprijzen, dus zullen de maandlasten per scenario verschillend zijn.
Op deze wijze zijn alle warmtesystemen doorgerekend. Maandlasten zijn bepaald voor ieder scenario en voor bestaande bouw en nieuwbouw.
Rendementen
Via de rendementen zijn het verbruik en de milieubelasting van woningen in kaart gebracht. De rendementen zijn weergegeven in tabel op de volgende pagina.
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Duurzaamheid
In deze paragraaf wordt in het kort beschreven hoe met behulp van de methodiek GreenCalc+ het
criterium duurzaamheid is gekwantificeerd. Hiervoor wordt allereerst uitgelegd hoe duurzaamheid
is gedefinieerd, gevolgd door een beschrijving van het programma GreenCalc+ met een uitleg over
de in het onderzoek gebruikte terminologie. Daaropvolgend wordt beschreven hoe het criterium
duurzaamheid is bepaald.
Definitie
Er bestaan meerdere definities van duurzaamheid. Veel van deze definities komen voort uit de definitie van duurzame ontwikkeling (sustainable development), zoals die in 1987 is verwoord in het
VN-rapport ‘Our Common Future’, ook bekend als het Brundtland-rapport. In 1990 is deze definitie
naar het Nederlands vertaald voor het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)-Plus:
“Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van
de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te
brengen om ook in hun behoeften te voorzien.”
Dit is een brede definitie, die zich moeilijk laat meten. Om duurzaamheid in dit onderzoek mee te nemen, is het nodig deze definitie kwantitatief te benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar:
•

CO2-uitstoot tijdens opwekking van elektriciteit

•

humane toxiciteit die optreedt als gevolg van lozen van zware metalen tijdens een productieproces.

GreenCalc+ is een methode die kan worden gebruikt om de milieueffecten van het gebouw, inclusief
het bouwen, vast te stellen en oplossingen te vinden om die te verminderen.
Greencalc+ is ondersteund door software, waarmee zowel de milieukosten als de Milieu-Index van
een gebouw en van een locatie bepaald kunnen worden. De milieukosten worden voor vier verschillende modulen bepaald; energiegebruik, watergebruik, toegepaste materialen en mobiliteit. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van erkende rekenmethodieken zoals de energieprestatienormering en de
waterprestatienormering. Het programma is ontwikkeld in opdracht van de stichting Sureac. Deze
stichting bestaat uit de Rijksgebouwendienst (Rgd), DGMR, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en Alliander.
GreenCalc+ is op verschillende niveaus inzetbaar: op gebouw- en wijkniveau en voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. De methode kan onder meer worden gebruikt om ambities vast te
leggen, voor het maken van een afgewogen keuze op installatie-, materiaal- en bouwdeelniveau en
om gebouwen te evalueren.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van GreenCalc+, versie 4.1, die in 2011 op de markt is gekomen.
Zoals aangegeven kunnen de milieukosten voor vier verschillende modulen bepaald worden: energiegebruik; watergebruik; toegepaste materialen en mobiliteit. Voor dit onderzoek wordt alleen
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de module energie beschouwd. De energiemodule voor nieuwbouw is gebaseerd op de energieprestatienorm (EPN) voor woning- en voor utiliteitsbouw (respectievelijk NEN 5128:2004 en NEN
2916:2004) en de energiemodule voor bestaande bouw is gebaseerd op de EPA-methodiek. Hiermee
kan een prognose voor het energiegebruik van zowel bestaande als nieuwbouw gebouwen worden
bepaald (uitgedrukt in [kWh/jaar] voor elektriciteit, [m3 aeq/jaar] voor aardgas equivalenten, en in
[GJ/jaar] voor warmte). Het energiegebruik wordt berekend over een gebruiksjaar van het gebouw.
Het aardgas-, warmte- en elektriciteitsverbruik kan op basis van LCA’s worden omgerekend naar
milieueffecten en CO2-equivalent uitstoot.
Referentie
In dit onderzoek wordt het criterium duurzaamheid gelijk gesteld aan de CO2 uitstoot. Dat wil zeggen: hoe minder CO2 een energiesysteem uitstoot, hoe duurzamer het is. Die keuze is gebaseerd
op het klantonderzoek. Daaruit blijkt dat klanten bij duurzaamheid van een energiesysteem vooral
refereren naar de CO2-uitstoot.
Er is een methode opgesteld waarmee ‘duurzaamheid’ getalsmatig kan worden uitgedrukt. In het verdere onderzoek worden die scores op de gewogen klantcriteria toegepast, in dit geval het criterium
duurzaamheid, als input voor de matrixberekening. De warmtesystemen verschillen in vermogens,
rendementen en benodigde hulpsystemen. Het totale systeem bepaalt het verschil in duurzaamheid.
Om de CO2-uitstoot te berekenen wordt van twee modelwoningen uitgegaan die overeenkomen
met een veelvoorkomende rijtjes- oftewel een tussenwoning. Op basis van een voorbeeldwoning uit
de Brochure Voorbeeldwoningen 2011 bestaande bouw van AgentschapNL zijn in GreenCalc+ een
tweetal woningen per warmtesysteem gemodelleerd.
De warmtesystemen met in het bijzonder de rendementen van de energievarianten, zijn alle ingevoerd in de programmatuur en op basis van de genoemde referentie doorgerekend. Per scenario is
de energiemix aangepast. De rekenresultaten zijn in de matrix ingevuld, zie bijlage D.
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Bijlage B. Mentality-model
Het Mentality-model groepeert Nederlanders naar hun kernwaarden in het leven. De keuzes die
mensen in het leven maken, worden namelijk niet louter ingegeven door gezinssamenstelling en de
beschikbare budgetten. Bijvoorbeeld ten aanzien van de manier waarop de overheid het best met
hen kan communiceren, maar ook in de keuzes die zij maken op het gebied van wonen en vrije tijd.
Om verder te kunnen kijken dan naar eigenschappen als leeftijd en inkomen alleen, heeft Motivaction het Mentality-model ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de verschillende segmenten die er
op basis van waardenpatroon zijn te onderscheiden binnen de Nederlandse bevolking.
Het Mentality-model geeft inzicht in de belevingswereld van verschillende groepen consumenten,
onder andere in hun woon- en leefvoorkeuren. In de Nederlandse maatschappij onderscheiden wij
acht segmenten, de Mentality-milieus (zie volgende sheets). Deze Mentality-milieus zijn groepen
burgers die op een vergelijkbare manier in het leven staan: zij hebben overeenkomstige waarden en
wensen ten aanzien van maatschappelijke kwesties, werk, consumeren, esthetiek en wonen. Hiernaast heeft elk Mentality-milieu dezelfde ambities en aspiraties in het leven.
Door de kennis over de toekomstige ontwikkeling van de Mentality-milieus en de verhouding van de
Mentality-milieus in de hudige clusters kan er een prognose gemaakt worden van de omvang van
de clusters in 2030.
Waardenoriëntatie
De verschillende Mentality-milieus met hun eigen karakteristieke waardeprofielen kunnen globaal
worden ingedeeld aan de hand van drie waardenoriëntaties:
1.

Een traditionele waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarde ‘behouden’.

2.

Een moderne waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarden ‘bezitten’ en ‘verwennen’

3.

Een postmoderne waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarden ‘ontplooien’ en ‘beleven’.

Deze drie waardenoriëntaties zijn bij de schematische weergave van de Mentality-milieus als uitgangspunt genomen en zijn bepalend voor de horizontale as van het Mentality-model. De verticale as van de het model is samengesteld op basis van de sociaal-economische status van de acht
Mentality-milieus (zie volgende pagina).
Deze status wordt bepaald door opleiding, beroep en inkomen.
Voor de extrapolitie van de huidige bevolkingssamenstelling naar 2030 is uitgegaan van de verhoudingen van de Mentality-profielen binnen elke cluster. Doordat de oudere generaties langzaam uitsterven, wordt het relatieve aandeel van de jongere generaties groter in de bevolkingssamenstelling
als geheel. Mentalitymilieus die onder jongeren meer dan gemiddeld voorkomen groeien hierdoor
ook in de Nederlandse bevolking als geheel. Deze verhoudingen bepalen samen met de mate waarin
de verschillende Mentality-profielen in de toekomst groter of kleiner worden in welke mate een cluster in 2030 groter danwel kleiner zal worden.
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Doordat de verdeling tussen de Mentalitymilieus per generatie iets verschilt, verandert de totale verdeling tussen de Mentality-milieus langzaam mee door de tijd:
In omvang toenemende milieus:
•

Opwaarts mobielen

•

Gemaksgeoriënteerden

•

Postmoderne hedonisten

•

Kosmopolieten

In omvang afnemende milieus:
•

Traditionele burgerij

•

Postmaterialisten

•

Moderne burgerij

•

Nieuwe conservatieven

Dit betekent voor onze clusters (die
ook zijn opgebouwd uit de diverse
mentalitygroepen) in 2030 de clustergroottes zoals te zien in onderstaand
figuur.
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Bijlage C. Scenario’s
Scenario 1 - Europa
De lidstaten van de Europese Unie weten de schuldencrisis met veel moeite definitief te bedwingen, maar de nasleep van de crisis is jaren voelbaar in de Europese economie. Als onderdeel van
de oplossing verschuiven begrotingsbevoegdheden van de lidstaten naar Europa: de Federatie van
Europese landen is een feit. Opkomende economieën hebben geen last van de crises waar de VS en
Europa mee worstelen. De groeicijfers van China, Brazilië en India blijven hoger dan Europa en de
VS, waardoor de verschillen kleiner worden.
Als gevolg van de mondiale economische groei stijgt de vraag naar gas, kolen, aardolie en uranium.
Het lukt productiemaatschappijen niet om aan de toenemende vraag naar gas en olie te voldoen.
Gehoopte verbeteringen in de productie van moeilijk winbare olie blijven uit. De ontwikkeling van
duurzame energieproductie is niet voldoende als vervanging. Energieprijzen stijgen fors in de loop
van de jaren 2012 – 2020.
Klimaatopwarming met rampzalige gevolgen
Enkele achtereenvolgende rampen bepalen de wereldwijde politieke agenda. Allereerst wordt China
getroffen door een reeks zware overstromingen, de schade is enorm. Ook in Europa zorgen grote
hoeveelheden smeltwater en zware regenval voor forse overstromingen. Enkele delen van Duitsland
en Nederland komen geheel onder water te staan. Tenslotte worden de Verenigde Staten getroffen
door overstromingen als gevolg van een ongekend zwaar tornadoseizoen. Wereldwijd wijten politici
en media de rampen aan de klimaatcrisis. Waarnemingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) bevestigen een temperatuursstijging.
In 2018 zijn tijdens de VN-klimaattop de omstandigheden gunstig omdat de urgentie van het probleem in alle staten gevoeld wordt. Niet langer zien China en India CO2-uitstootbeperkingen enkel
als groeibeperking voor ontwikkelende economieën. Aan het eind van de klimaattop is een klimaatakkoord opgesteld en ondertekend door alle VN lidstaten. Wereldwijd committeren regeringen zich
aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen [ECNST].
In Europa neemt de Europese regering het initiatief in de energievoorziening. Het streven is om in
2050 de uitstoot van CO2 met 80% te hebben gereduceerd. Een breed scala aan maatregelen wordt
ingezet om dit mogelijk te maken:
•

De CO2-prijzen worden verhoogd tot € 80 per ton in 2030 [SEE].

•

De elektriciteitsproductie wordt grotendeels CO2-neutraal gemaakt door gebruik van biobrandstof, toepassing van CCS en investeringen in efficiënter transport en distributie.

•

In gebouwen en de transportsector worden fossiele brandstoffen vervangen door CO2-neutrale
elektriciteit, tweede en derde generatie biobrandstof. Voor gebouwen wordt ook restwarmte en
aardwarmte gebruikt als vervanging voor aardgas.

•

Er komt een verbod op het lozen van restwarmte.

•

Het Europese elektriciteitsnet wordt geschikt gemaakt om tijdelijke overschotten in duurzame
productie te transporteren naar andere delen van Europa.

•

Een breed scala aan emissiebeperkende maatregelingen wordt ingevoerd, zoals CCS in de industrie en daarnaast bebossing uitgebreid.
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•

Per jaar wordt een toename in de energie-efficiënte van 2% gerealiseerd, door agressieve maatregelen in het beperken van energieverbruik.

Grootschalige elektriciteitsopwekking
Europa ontwikkelt met hulp van Indiase investeerders en Chinese productiebedrijven grootschalige
duurzame elektriciteitsopwekkingsystemen. De technologieën die gebruikt worden zijn divers en afhankelijk van lokale omstandigheden: zolang de netto CO2 uitstoot nul is, is het goed. Grootschalige
plannen genieten de voorkeur, want kleine, incrementele verbeteringen zijn onvoldoende om de
benodigde reductie in uitstoot te realiseren. Waar implementatie van grootschalige plannen onbekende risico’s met zich meebrengt, staan overheden garant.
De elektriciteitsprijs voor de consument stijgt geleidelijk, maar niet extreem.
Economie, transport & ruimte
Nederland beleeft magere jaren aan het begin van de 21e eeuw. De stagnatie van de Duitse economie beperkt de economische ontwikkeling van Nederland. Vooral innovaties in ICT gaan veel minder
snel dan men verwacht had. Anno 2030 gaan de meeste mensen nog gewoon naar kantoor.
Ook zijn de gevolgen merkbaar in de gebouwde omgeving. Projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben grote moeite om nieuwbouw te financieren. Als gevolg daalt de woningproductie
sterk. Huiseigenaren en woningbouwcorporaties isoleren de bestaande woningvoorraad. Dat scheelt
bewoners honderden euro’s per jaar [EFBDI].
Van het wegverkeer is 60 % elektrisch aangedreven. Door grootschalige Chinese productie zijn elektrische auto’s veel goedkoper dan benzineauto’s. Bovendien zijn ze goedkoper in gebruik en handiger voor woon-werkverkeer in drukke stedelijke regio’s.
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Scenario 2 - Lokaal
De euro heeft de Europese schuldencrisis niet overleefd, veel lidstaten stappen uit de euro en herintroduceren hun eigen valuta. Nederland, Duitsland, Finland en Luxemburg verenigen zich in een
Noord-Europese Unie (NEU). In heel Europa heeft de val van de euro zware economische gevolgen.
Handelsvolumes lopen terug en de werkloosheid neemt toe. Pas na jaren stabiliseert de economische situatie in het noorden van Europa.
Energie-onafhankelijkheid
Met een sterk groeiende wereldeconomie en de opkomende economieën in India en China neemt
de druk op schaarse bronnen als olie en gas toe. Olie en gas worden vaak gebruikt als politieke
machtsmiddelen, dat maakt de Europese energievoorziening kwetsbaar.
Behalve op monetair gebied werkt de NEU ook samen op het gebied van energie. Het aandeel duurzame elektriciteitsopwekking in Duitsland en Finland is veel groter dan in Nederland, waardoor deze
landen minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Het verder afbouwen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt een belangrijk speerpunt van Noord-Europa. De resterende gasvoorraden in
Nederland worden gebruikt als strategische reserves en niet meer als brandstof voor het verwarmen
van gebouwen; de gasprijs stijgt daardoor.
Energieleveranciers worden verplicht om groene stroom in te kopen tegen opwekkingskosten. Delen
van het elektriciteitsnet worden “SMART” gemaakt. Zo worden vraag en aanbod van elektriciteit op
elkaar afgestemd en neemt de energie-efficiëntie toe [PICIR][SERVHE].
In de loop van de jaren 2012 - 2020 stijgen de energieprijzen fors. Vooral gezinnen met een laag
inkomen hebben moeite hun woonlasten en mobiliteitskosten op te brengen. Lokale overheden en
woningcorporaties trekken zich het lot van deze mensen aan. Vanuit hun langetermijnperspectief
zijn zij in staat om lokale energieproductie te financieren. Dat verlaagt de energieprijs voor de deelnemers en maakt hen minder afhankelijk van de hoge brandstofprijzen.
Om lokale initiatieven te stimuleren versoepelt de Nederlandse regering de regels met betrekking tot
decentrale energieproductie. Terugleveren aan het net wordt niet langer belast en de tarieven voor
restwarmte worden vrijgegeven. Ook andere organisaties, zoals land- en tuinbouwbedrijven en chemische fabrieken worden actief in de elektriciteitsopwekking. Lokale overheden helpen organisaties
bij het dragen van de risico’s. Het aandeel decentrale opwekking neemt snel toe in deze regio [SHLBP][RI]. Lokaal proberen gemeenten en verenigingen controle te houden op de energievoorziening.
Van onderop participeren steeds meer actoren in de energievoorziening: de overheid past hierop
regelgeving aan.
Doorbraken
Door stijgende benzineprijzen en een toenemend aantal mensen met een eigen elektriciteitsopwekking worden elektrische auto’s steeds populairder. Ze zijn schoon, betrouwbaar en voor wie zijn
eigen energie opwekt, goedkoop in gebruik. Het groeiende elektrische wagenpark versterkt de toepasbaarheid van duurzame elektriciteitsopwekking, omdat het fungeert als buffer in de energievraag.
Daar waar een SMART-net ligt, is gebruik van elektriciteit aantrekkelijk [PICIR][SERVHE].
In de technologische innovaties in duurzame elektriciteitsopwekking begint het verschil tussen zon
en wind steeds duidelijker te worden. Waar op gebied van windenergie nog maar kleine verbeterin-
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gen worden gedaan, blijft zonne-energie ieder jaar goedkoper en efficiënter te worden. Met behulp
van nanotechnologie worden nieuwe productietechnieken ontworpen waardoor de productiekosten van zonne-energie sterk dalen en hun levensduur vergroot.
Door de combinatie van het SMART-net en goedkope zonnecellen daalt de prijs van elektriciteit zeer
sterk. Vanaf 2025 overstijgt het potentiële aanbod van duurzame energie zelfs de vraag.
Economie, transport en ruimte
Economisch gaat het redelijk goed. Nieuwbouwwijken worden gerealiseerd met een eigen energievoorziening. Wel zijn ze aangesloten op het elektriciteitsnet, opdat er teruggeleverd kan worden aan
het net in periodes waarin meer energie wordt opgewekt dan gebruikt. Ook in bestaande woningen
worden per gebied dergelijke plannen gemaakt, maar die zijn moeilijker te realiseren.
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Scenario 3 - Klassiek
Vijf jaar na de Europese schuldencrisis trekt de Europese economie opnieuw aan. Groeicijfers uit de
jaren ’90 van de vorige eeuw keren terug. Nederland versterkt haar positie als kennis- en handelseconomie.
De zorgwekkende energieramingen uit het begin van de 21e eeuw bleken veel te pessimistisch. Door
ontdekking van nieuwe voorraden en doorbraken op het gebied van winning, blijft de productie
van olie en gas voldoende om aan de stijgende mondiale vraag te voldoen. Met de groei van India,
China en Brazilië stijgt de prijs van fossiele brandstoffen wel, maar minder snel dan gevreesd werd.
Wereldwijd worden honderden nieuwe kolencentrales gebouwd. De kolenindustrie verdubbelt in
omvang [SHLS].
In de jaren 2012-2020 zijn schaalgrootte en marktaandeel de leidende principes in strategieën van
de commerciële energieproducenten in Europa. Het aantal energieproducenten neemt jaar na jaar
af door fusies en overnames.
De meeste energiebedrijven bereiden zich voor op de overstap naar klimaatneutrale productiewijzen. Dat is, gezien de heersende publieke opinie, vanuit commercieel oogpunt gunstig. Naast concurrentie op prijs ontstaat ook concurrentie om het meest klimaatneutrale imago.
Een groeiende reeks internationale klimaatonderzoeken overtuigen regeringen en parlementen dat
klimaatopwarming een feit is. Voor Nederland zijn de gevolgen vooral merkbaar door een stijgend
waterpeil in rivieren en door zeespiegelstijging. Overstromingen en bodemverzilting dreigen. Programma’s voor dijkverzwaring worden versneld uitgevoerd.
Tegelijkertijd stelt de nationale overheid regelgeving in om de uitstoot van broeikasgassen tegen te
gaan. In enkele jaren worden de grootste kolencentrales voorzien van geavanceerde CO2 –afvang en
opslagsystemen. Er wordt zelfs toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale
[ECNFT].
De stroomprijs voor de consument blijft gelijk. Stijgende kosten voor CO2-afvang en opslag (CCS)
worden gecompenseerd door verbeteringen in kolen- en gascentrales. Kerncentrales voorzien efficiënt en goedkoop in elektriciteit. Innovaties in kolenvergassing verhogen het rendement van kolencentrales sterk en maken de uitstoot minder schadelijk. Het bijstoken van biomassa levert voor energieproducenten aanzienlijke kostenbesparingen op. Door de ruime beschikbaarheid van biomassa
en fossiele brandstoffen inclusief CCS zijn zonne- en windenergie niet concurrerend. Ook andere
duurzame technologieën ontwikkelen zich nauwelijks tot rendabele alternatieven.
We maken in 2030 nog steeds gebruik van hetzelfde elektriciteitsnetwerk. Door een nieuwe generatie stroommeters hebben eindgebruikers meer inzicht in hun eigen stroomgebruik. Omdat energie
goed betaalbaar is doen maar weinigen iets met die informatie.
Economie, transport en ruimte
De Nederlandse economie floreert. Het aantal kennisbanen neemt sterk toe, en daarmee de virtualisering van de economie. Veel mensen werken vanuit huis. Stijgende welvaart en een toenemend
aantal huishoudens zorgen voor een grote vraag op de woningmarkt [PLNR]. Projectontwikkelaars
bouwen veel nieuwe woningen. Isolatie van woningen wordt alleen in nieuwbouw toegepast. In de
bestaande voorraad wordt niet veel nageïsoleerd.
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De mogelijke toepassing van collectieve systemen is afhankelijk van verschillende onzekere factoren, zoals hierboven in de scenario’s is besproken. Vooral vanwege de afwezigheid van investeerders
kunnen collectieve systemen in sommige scenario’s minder toegepast worden. Geothermie vereist
bijvoorbeeld een hoge investering en omdat het verwachte rendement in scenario 3 laag is, zullen
nutspartijen en overheid niet willen investeren in deze technologie. Omdat al deze factoren onzeker
zijn, is gekozen deze te variëren binnen de scenario’s. Onderstaande tabel toont deze beperkingen
voor collectieve systemen vanuit de drie scenario’s. Deze zullen direct in mindering worden genomen in de toepasbaarheidsmatrix.
Overzicht van beperkingen voor collectieve technologieën

Europa

Lokaal

Klassiek

Geen scenario-beperking

Restwarmte in bestaande bouw

-0.1

Alle collectieve netten
in bestaande bouw

-0.1

Alle overige collectieve netten in
bestaande bouw

-0.2

Geothermie in
nieuwbouw

-0.1

Geothermie in nieuwbouw

-0.2
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Bijlage D Matrixberekening
(scenario 1 – bestaande bouw)
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Bijlage E Toepasbaarheidmatrix
(scenario 3, nieuwbouw)
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Vervolg toepasbaarheidmatrix (scenario 3, nieuwbouw)
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Bijlage F Factsheets van de longlist
Technologie Zonneconcentrator
Bron energie Zon
Beschrijving van de technologie Door middel van spiegels
wordt zonlicht geconcentreerd om stoom of gas te verhitten om
vervolgens een turbine of motor aan te drijven. Werking van de
technologie Er zijn drie wijzen waarop licht kan worden geconcentreerd: met behulp van trogvormige collectoren, een zonnetoren of een parabolische spiegel. Via een turbine-generator of
stirlingmotor wordt de warmte omgezet in electriciteit.
Specifiek Bij trogvormig collectoren wordt opgewarmde olie
rondgepompt door een aantal warmtewisselaars om oververhitte
stoom te vormen. Via een turbine-generator wordt de stoom
omgezet in elektriciteit.
Bij gebruik van een centrale ontvanger of zonnetoren richt een
verzameling van spiegels (heliostaten) de zonnestralen op de top
van een hoge centrale toren. De warmte van de geconcentreerde
zonnestralen verhit gesmolten zouten of water in de toren. De
hete vloeistof en/of stoom wordt vervolgens gebruikt voor een
stoom-turbine-generator. Voordeel is dat de hete vloeistof in tanks
kan worden opgeslagen tot het moment dat er electriciteitsvraag is. Bij gebruik van een parabolische
spiegel wordt het directe zonlicht geconcentreerd door middel van een parabolische spiegel. De
geabsorbeerde warmte brengt gas onder druk. Met de hete gassen wordt een zuiger, gasturbine of
stirlingmotor aangedreven.
Toepasbaarheid
•

De techniek wordt vooral toegepast voor elektriciteitsopwekking

•

Er zijn vermogens mogelijk van 25 kWe tot 900 MW

Voordelen
•

Verwarming op zeer hoge temperatuur waardoor naast verwarming ook opwek van elektrische
energie mogelijk is

•

Zeer weinig hulpenergie nodig

Nadelen
•

Zonnecollectoren concentreren direct zonlicht op een bepaald punt. In Nederland is 30% van het
zonlicht direct zonlicht. Hierdoor hebben zonnecollectoren in Nederland weinig potentie

•

Er is erg veel ruimte nodig voor elk van de varianten

Referenties
•

Zonnecollectorvelden in Spanje PS20 solar power tower Abengoa
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Technologie Zonnecollectoren
Bron energie Zon
Beschrijving van de technologie Een zonnecollector is een
systeem dat zonnestraling opvangt en omzet in warmte. Werking
van de technologie Een collector (absorber) wordt geplaatst met
een zo gunstig mogelijke oriëntatie op de zon. De collector vangt zonlicht op (zowel direct als
indirect). Een medium stroomt door de collector en neemt de warmte op. De warmte wordt met
het medium afgevoerd en direct gebruikt of opgeslagen in een warmtebuffer. Er zijn meerdere
typen collectoren en er zijn meerdere media die toegepast worden. Voor huishoudelijk gebruik
zijn collectoren onderdeel van een zonneboilersysteem. De zonneboiler is het systeem dat voor
ruimteverwarming en/of warm tapwater zorgt. Indien er onvoldoende zonne-energie beschikbaar
of opgeslagen is wordt dit aangevuld met een andere energiebron (gas, elektriciteit of biomassa).
Indien het systeem gekoppeld is met een warmtepompsysteem met bodem en/of grondwarmte als
bron kan het overschot aan warmte toegepast worden voor de regeneratie van de bron (>10 ˚C);
Specifiek Er zijn veel verschillende typen zonnecollectoren, zoals de vlakkeplaatcollector, vacuümbuizen met reflectors, ondiepe zonnevijver, diepe zonnevijver, buizenregisters verwerkt in grote oppervlakken, CPC-collector (Compound Parabolic Concentrator), cilindrische reflector, parabolische
trog, fresnelreflector met brandlijn (elektriciteitsopwekking via concentrator, stoomvat, turbine,
generator), parabolische kom, en centrale ontvangers in een veld met spiegels. Van deze typen
worden vooral de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuizen met reflector gebruikt voor decentrale
opwekking en de parabolische trog voor centrale opwekking. Ook kunnen buizen gelegd worden in
asfalt of in de op het zuiden liggende muren van gebouwen. Het rendement per vierkante meter is
dan lager, maar het rendement per euro veel hoger.
Toepasbaarheid
•

Een zonneboilersysteem vervangt gedeeltelijk of geheel een reguliere cv-ketel

•

Er bestaan zonnecollectoren voor woningen, zowel individueel als collectief

•

Ruimteverwarming en warm tapwater toepassingen

•

Rijtjeswoningen, appartementen, bedrijfspanden en zwembaden

Voordelen
•

Reële maar lange terugverdientijd (10 tot 20 jaar indicatief zonder subsidie)

•

Een collectieve zonnecollector is goedkoper dan individuele zonnecollectoren systemen

Nadelen
•

Zonneboiler is een complex systeem (veel instellingen en meer storingen mogelijk)

•

Het systeem vergt extra aandacht/onderhoud ten opzichte van reguliere cv-ketel

•

Gunstig gelegen dakoppervlak benodigd

•

Groot warmte-opslagvat benodigd (ruimtebeslag)

•

Aanvullende cq. primaire energiedrager is benodigd (bij biomassa is veel ruimte benodigd)

Referenties

70

•

Demonstratieproject Zonnige Kempen te Hulshout

•

Demonstratieproject OCMW Schoten te Schoten

Technologie hybride (photovoltaïsch / thermisch) zonnepanelen
Bron energie Zon
Beschrijving van de technologie Een Photovoltaic thermal
hybrid solar collector (PV/T) is een systeem dat zonnestraling
opvangt en omzet in elektriciteit en warmte.
Werking van de technologie Een hybride zonnepaneel wordt
geplaatst met een zo gunstig mogelijke oriëntatie op de zon.
Hierdoor kan zoveel mogelijk zonlicht worden opgevangen (zowel direct als indirect). De PV-laag zet een deel van het zonlicht
om in elektriciteit en de overige (warmte) energie wordt via
een collector geabsorbeerd. De warmte wordt via een medium
(water/lucht) afgevoerd en direct gebruikt of opgeslagen in een warmtebuffer. De warmte kan voor
ruimteverwarming of tapwaterverwarming worden toegepast. Specifiek Een hybride zonnepaneel
is opgebouwd uit diverse lagen. De bovenste laag zet een deel van het lichtspectrum om in elektrische energie. De overige zonenergie kan niet worden omgezet en zorgt voor opwarming van deze
laag. Om deze warmte af te vangen is het paneel voorzien van een tweede laag. Door deze laag
wordt een vloeibaar medium (of lucht) getransporteerd. Dit medium absorbeert de warmte. Het
opgewarmde medium wordt vervolgens in een buffervat opgeslagen voor later gebruik.
Toepasbaarheid
•

Een hybride zonnepaneel vervangt gedeeltelijk of geheel een reguliere cv-ketel

•

Hiernaast wekt het paneel ook elektriciteit op

•

Er bestaan hybride zonnepanelen voor woningen, zowel individueel als collectief

•

Ruimteverwarming en warm tapwater toepassingen

•

Rijtjeswoningen, appartementen, bedrijfspanden en zwembaden

Voordelen
•

Snellere terugverdientijd ten opzichte van zonnecollectoren en PV-panelen

•

PVT-panelen presteren beter ten op zichtte van individuele PV-panelen doordat de PVT wordt
gekoeld wat leidt tot een hoger rendement

Nadelen
•

Hybride panelen zijn een complex systeem (veel instellingen en storingen mogelijk)

•

Aanschafprijs duurder dan PV en zonnecollectoren

•

Het systeem vergt extra aandacht/onderhoud

•

Gunstig gelegen dakoppervlak benodigd

•

Aanvullende cq. primaire energiedrager is benodigd (bij biomassa is veel ruimte benodigd)

•

Groot warmte-opslagvat benodigd (ruimtebeslag)

Referenties
•

Energieonderzoek Centrum Nederland

•

Solimpeks Solar Energy Corporation (Turkije)
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Technologie Thermo-akoestische warmtepomp
Bron energie geluidsgolven
Beschrijving van de technologie Een thermo-akoestische warmtepomp levert warmte welke gebruikt kan worden voor tapwater en/of ruimteverwarming. Werking van de technologie Thermoakoestiek heeft betrekking op het fysische verschijnsel dat een temperatuurverschil een akoestische geluidsgolf kan opwekken en versterken en, omgekeerd dat een geluidsgolf in staat is een
temperatuurverschil te creëren. Dit effect kan worden gebruikt in diverse toepassingen, waaronder
het opwaarderen van industriële restwarmte. Specifiek Om een goede interactie te krijgen tussen de geluidsgolf en de vaste structuur die als regenerator fungeert, wordt gebruik gemaakt van
poreuze metallische structuren. Deze structuren zorgen voor een goede warmteoverdracht terwijl
de stromingsverliezen relatief gering zijn. Commercieel verkrijgbaar metaalschuim wordt hiervoor
toegepast. Over de regenerator wordt een temperatuurverschil gecreëerd door aan weerszijden
een warmtewisselaar aan te brengen.
Toepasbaarheid
•

Vloeibaar maken van aardgas

•

Chipkoeling

•

Koeling aan boord van schepen

•

Elektriciteit uit zonlicht

•

Warmtekracht koppeling

•

Opwaardering restwarmte

Voordelen
•

Geen bewegende onderdelen bij het thermodynamische proces, dus betrouwbaar, lange levensduur

•

Milieuvriendelijk werkmedium (lucht, edelgas)

•

Gebruik lucht of ideaal gas geeft groot bereik toepassingsgebied omdat er geen faseovergangen
optreden

•

Gebruik van simpele materialen waaraan geen speciale eisen worden gesteld, die commercieel
verkrijgbaar zijn en dus relatief goedkoop zijn

•

Op basis van dezelfde technologische principes kan een zeer groot aantal mogelijke toepassingen worden bestreken

Nadelen
•

Techniek nog in ontwikkelstadium, niet bewezen voor huistoepassingen

•

In laboratorium behaalde rendementen nog relatief laag

Referenties
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•

Energieonderzoek Centrum Nederland

•

Aster Thermo-akoestische systemen

Technologie Thermochemische warmtepomp
Bron energie restwarmte
Beschrijving van de technologie Een thermochemische warmtepomp maakt van laagwaardige (rest-) warmte bruikbare warmte of koude.
Werking van de technologie De werking van
een thermochemische warmtepomp of koelmachine is gebaseerd op de omkeerbare absorptie
en desorptie van een damp (water, alcohol, ammoniak, waterstof) in een vaste stof (zout, keramiek, metaal etc.). De absorptie van damp is een
exotherm proces en levert dus warmte, terwijl de
desorptie van damp warmte vraagt (endotherm). Het specifieke vaste stof/damp koppel bepaalt het
temperatuurgebied waarin de warmtepomp werkt. Door een combinatie van twee verschillende
vaste stoffen te gebruiken is het mogelijk warmtestromen te manipuleren, waardoor een warmtepomp ontstaat. In plaats van een tweede vaste stof kan ook het verdampen en condenseren van de
damp worden toegepast.
Specifiek Een thermochemische warmtepomp bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst is er
de vaste stof waarmee de damp reageert. Deze vaste stof kan ten gevolge van de reacties structuurveranderingen ondergaan, zoals krimp en uitzetting. Om toch een mechanisch stabiele structuur te verkrijgen wordt de vaste stof gefixeerd op of in een dragermateriaal. Naast fixatie kan
de drager ook worden gebruikt om de warmtegeleiding te verbeteren. De warmtegeleiding van
bijvoorbeeld een zout is erg slecht. Een goed geleidende drager kan het warmtetransport sterk
verbeteren. Hiervoor kan bijvoorbeeld een metaalschuim worden toegepast.
Vervolgens wordt de dragerstructuur in contact gebracht met de warmtewisselaars waar de vermogens op de gewenste temperatuurniveaus worden toe- of afgevoerd.
Toepasbaarheid
•

Opwaarderen van restwarmte

•

Koeling

Voordelen
•

Deze systemen kunnen worden aangedreven met restwarmte

•

Ten opzichte van bestaande vloeistofabsorptie warmtepompen is de energiedichtheid hoger
door de grotere reactiewarmte

•

Het primaire proces heeft geen bewegende delen en is dus onderhoudsarm

•

Deze systemen hebben een inherente opslagmogelijkheid. Warmte en/of koude kan voor langere tijd verliesarm worden opgeslagen

Nadelen
•

Techniek nog in ontwikkelstadium, niet bewezen voor huistoepassingen

Referenties
•

Energieonderzoek Centrum Nederland
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Technologie arbeidsgedreven warmtepomp
Bron energie (bodem)warmte
Beschrijving van de technologie Een elektrische arbeidsgedreven compressor warmtepomp
maakt van laagwaardige (rest-) warmte bruikbare warmte of koude. Werking van de technologie
Een warmtepomp maakt gebruik van drie principes. Het kookpunt van een medium is afhankelijk
van de druk. Het verdampen van een medium vraagt energie (warmte) en bij het condenseren
van een medium komt energie (warmte) vrij. Via een compressor en een drukventiel worden deze
principes gebruikt om op lage temperaturen warmte te onttrekken uit de omgeving en op hogere
temperaturen weer warmte af te geven. Specifiek Koelmiddel wordt in de vorm van vloeistof aan
een verdamper toegevoerd. Daar verdampt het koelmiddel. De verdamper is een warmtewisselaar,
die warmte onttrekt aan lucht of water.
De warmte, die nodig is voor het verdampen van het koelmiddel, wordt onttrokken aan de lucht
of het te koelen water, dat daardoor in temperatuur daalt. De koelmiddeldamp wordt aangezogen door een compressor. Deze zorgt ervoor dat de druk van het
gasvormige koelmiddel veel hoger wordt. Daarbij stijgt ook de
temperatuur. Door de hogere druk is het mogelijk om het koelmiddelgas weer vloeibaar te maken bij een hogere temperatuur
in een condensor. Bij het condenseren komt de in de verdamper
opgenomen warmte weer vrij samen met de door de compressor
geleverde energie. Het nu vloeibare koelmiddel stroomt vanuit de
condensor via een expansieventiel weer terug naar de verdamper.
Voor dit proces moet de compressor arbeid verrichten. Dit kan gedaan worden door een elektromotor of een gasmotor.
Toepasbaarheid
•

Het systeem vervangt de reguliere cv-ketel als warmtevoorziening

•

Zowel collectieve als individuele systemen zijn mogelijk

•

Er is een laagwaardige warmtebron benodigd (bodem, oppervlaktewater, lucht)

Voordelen
•

Hoog rendement energieconversie

•

Systeem kan zowel koelen als verwarmen

Nadelen
•

Duur in aanschaf

•

Gewicht warmtepomp

•

Bij elektrisch gebruik is een zware aansluiting noodzakelijk

Referenties
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•

De Teuge, Arnhem

•

TNO

Technologie absorptiekoeling
Bron energie restwarmte
Beschrijving van de technologie Absorptiekoeling is een
koelmethode die een warmtebron (bijvoorbeeld de zon of een
petroleumvuur) gebruikt om energie te leveren voor het koelsysteem. Absorptiekoelkasten zijn een goed alternatief voor
gewone koelkasten met een compressorsysteem als elektriciteit
niet of moeilijk beschikbaar is, als geruisloosheid belangrijk is,
of als overtollige warmte beschikbaar is (bij turbine-uitlaten of
industriële processen). Ze worden ook gebruikt om voedsel te
bewaren in caravans. Werking van de technologie Dit koelprincipe gebruikt twee vloeistoffen in plaats van één: de koelvloeistof
(bijvoorbeeld ammoniak) en een vloeistof die men absorptievloeistof noemt die dienst doet als compressor op moleculaire
schaal. Dit kan water zijn maar meestal wordt ammonia gebruikt.
Dit is een oplossing van ammoniak in water in een variabele concentratie volgens de verschillende
fases van het proces. Specifiek Het systeem bestaat uit twee circuits: Circuit 1 is een klassiek circuit
met verdamper en condensor met als koelmedium ammoniak. Circuit 2 dient als vervanging van
de compressoren en bevat een waterige ammoniakoplossing.
Er zijn twee concentratieniveaus:
•

Lage concentratie: nu zuigt hij ammoniak in de oplossing (pompwerking, absorptiekoeler)

•

Hoge concentratie: deze wordt uitgedistilleerd in de “koker” met behulp van de verbranding van
gas ofwel via elektrische verwarming. Het distillaat, de zuivere ammoniak wordt daarna gecondenseerd waarna hij toegevoerd wordt aan circuit 1

Toepasbaarheid
•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Middelgrote systemen voor bedrijven		

•

Grootschalige industriële processen

Voordelen
•

Goed toepasbaar op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is

•

Systeem werkt zeer geruisloos

•

Kan gebruik maken van restwarmtebronnen

Nadelen
•

Levert alleen koeling

•

Heeft een laag rendement

Referenties
•

Yakazaki Energy systems inc.
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Technologie Magnetische koeling
Bron energie magnetische veld (elektriciteit)
Beschrijving van de technologie Koeling door middel van magnetische velden Werking van de
technologie Magnetische koeling is gebaseerd op het magnetocalorisch effect: dit is het verschijnsel dat bepaalde materialen bij plaatsing in een magnetisch veld opwarmen en weer afkoelen wanneer het magnetisch veld wordt opgeheven. Specifiek Deze techniek werkt als volgt: Eerst wordt
het materiaal in een magnetisch veld gebracht waardoor de magnetische spin wordt geordend.
Hierbij komt warmte vrij. Daarna wordt de ontstane warmte afgevoerd met behulp van een koelmedium of rechtstreeks aan een te verwarmen ruimte of object. Door het magnetische veld vervolgens op te heffen gaat de ordening in het magnetische materiaal verloren. Hiervoor is warmte
nodig, die direct of indirect aan de omgeving wordt onttrokken. Dit is het koeleffect.
Toepasbaarheid
•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Koelvermogen afhankelijk van de grootte van het magnetische
veld

Voordelen
•

Werkt vrijwel geluidloos (zonder compressor)

•

Hoge energie-efficiency

•

Vrijwel geen elektrische energie nodig bij het gebruik van permanente magneten

•

Veroorzaakt geen trillingen

•

Grote vrijheid in de keuze van het koudemiddel (geen broeikasgassen nodig); ook directe koeling
is mogelijk; Aanwezigheid magnetisch veld

Nadelen
•

Levert alleen koeling

•

Nog geen beschikbare techniek voor huishoudelijke toepassingen

Referenties
•
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TNO

Technologie Thermo-elektrische koeling
Bron energie elektriciteit
Beschrijving van de technologie Koeling door middel van
elektrische stroom Werking van de technologie Het sturen van
een elektrische stroom door twee metaalovergangen veroorzaakt
een verplaatsing van warmte van de ene overgang naar de andere. Specifiek Het sturen van een elektrische stroom door twee
metaalovergangen veroorzaakt een verplaatsing van warmte van
de ene overgang naar de andere. Men spreekt in dit geval ook
wel van het Peltier-effect. Het thermo-elektrisch effect wordt o.a.
gebruikt in koeling. Koelapparaten volgens het Peltier-principe
worden op grote schaal geproduceerd als kleine koelboxen voor
gebruik op camping of in de auto.
Toepasbaarheid
•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Koelvermogen afhankelijk van de grootte van de elektrische stroom

Voordelen
•

Werkt vrijwel geluidloos

•

Veroorzaakt geen trillingen

Nadelen
•

Hoog stroomverbruik bij grotere koelvermogens

•

Gering rendement

•

Nu geen beschikbare techniek voor ruimtekoeling

Referenties
•

Kryotherm
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Technologie Laser koeling
Bron energie elektriciteit
Beschrijving van de technologie Koeling door middel van lasers Werking van de technologie
Laserkoeling is een techniek die gebruikt wordt om erg lage temperaturen te bereiken. Door de
frequentie van het licht van een laser licht onder de excitatie-energie van de gebruikte atomen te
kiezen en daarop te richten worden de atomen afgeremd. Daarmee wordt de temperatuur lager.
Specifiek Voor laserkoeling wordt de frequentie van het licht van een laser licht onder de excitatieenergie van de gebruikte atomen gekozen. Indien de atomen tegen de laserbundel in bewegen
zorgt de blauwe dopplerverschuiving ervoor dat de frequentie van het laserlicht dichter bij de
excitatie-energie komt te liggen zodat deze atomen gemakkelijker de fotonen zullen absorberen.
Indien ze echter met de bundel meebewegen treedt er een rode dopplerverschuiving op zodat de
kans kleiner wordt dat de atomen fotonen zullen absorberen. Tijdens het absorberen van een foton
moet er behoud van impuls zijn zodat in het eerste geval de atomen afgeremd zullen worden en in
het tweede geval versneld. Omdat er door de dopplerverschuivingen meer atomen zullen zijn die
worden afgeremd dan versneld is het volledige effect of het gehele systeem een gemiddelde afremming in de richting van de laserbundel.
Bij het vervallen uit de geëxciteerde toestand (na
het absorberen van een foton) naar de grondtoestand wordt door het atoom een foton uitgezonden in een willekeurige richting. Door dit uitzenden
van een foton moet wegens behoud van impuls
het atoom ook een impulsverandering in de tegengestelde richting ondergaan.
Omdat dit proces zich vele malen herhaalt moet
men zich geen zorgen maken om de bijdrage van het vervalproces, gezien het foton in een willekeurige richting wordt uitgezonden zodat het nettoresultaat van veel dergelijke vervallen voor het
atoom op nul uit middelt.
Toepasbaarheid
•

Zeer specifieke lab toepassingen

Voordelen
•

Zeer nauwkeurige en lage temperaturen haalbaar

•

Geen bewegende onderdelen

Nadelen
•

Techniek te duur voor huishoudelijke toepassingen

•

Nog geen beschikbare techniek voor ruimtekoeling

Referenties
•
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Nobelprijs Natuurkunde ‘97

Technologie Stirling koeling
Bron energie restwarmte, biogas
Beschrijving van de technologie Koeling door middel
van Stirling technologie Werking van de technologie De
werking van de stirlingmotor berust op het principe dat
wanneer gas in een door een zuiger afgesloten cilinder
wordt verwarmd, deze zuiger door uitzetting zal verplaatsen. Door het gas vervolgens bij een lagere temperatuur
weer te comprimeren en daarna de expansie door verhitting
te herhalen kan men een machine krijgen die arbeidsoverschot levert. Specifiek De technologie is gebaseerd op een
Stirling motor die ongeveer 50% van de maximale theoretische waarde halen. Voor een verbrandingsmotor is dat een
erg hoog percentage. In 1938 begon Philips de stirlingmotor
verder te ontwikkelen en na de Tweede Wereldoorlog werd
een type ontwikkeld waarbij het gas in een gesloten circuit
met behulp van een verdringer heen en weer wordt geschoven van een ruimte met een constante hoge temperatuur naar een ruimte met een constant lage
temperatuur en omgekeerd. Wordt de verdringer naar de warme ruimte bewogen, dan stroomt het
gas uit de warme ruimte naar de koude ruimte. Beweegt de verdringer in omgekeerde richting, dan
stroomt het gas langs dezelfde weg terug naar de warme ruimte. Bij de eerstgenoemde verplaatsing moet het gas een grote hoeveelheid warmte afgeven, die het bij de tweede beweging weer
moet opnemen. Om hierbij niet onnodig warmte te verspillen is in het kanaal tussen beide ruimten
een regenerator geplaatst, bestaande uit een fijne poreuze metaalmassa. Hierdoor is het mogelijk
een aanzienlijke rendementsverbetering te verkrijgen. De bewegingen van het verdringersysteem
voor periodieke verhitting en afkoeling van het gas worden met behulp van een speciaal drijfwerk
gecombineerd met die van een zuigersysteem, dat het gas comprimeert als het zich in de koude
ruimte bevindt en laat expanderen als het zich in de warme ruimte bevindt.
Toepasbaarheid
•

Koeling van een ruimte is mogelijk

•

Stirling motor maakt weinig geluid

•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Middelgrote systemen voor bedrijven

Voordelen
•

Werkt vrijwel geluidloos

•

Weinig bewegende onderdelen

Nadelen
•

Levert alleen koeling

•

Geringe rendement

Referenties
•

Kryotherm
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Technologie Thermo-akoestische koeling
Bron energie restwarmte, biogas
Beschrijving van de technologie Koeling door middel van geluidsgolven Werking van de technologie Een temperatuurverschil kan een geluidsgolf opwekken, maar ook het omgekeerde is
mogelijk: een geluidsgolf kan ook een temperatuurverschil creëren. Specifiek Iedere geluidsgolf
gaat gepaard met veranderingen in druk, temperatuur en dichtheid van het medium waardoor de
geluidsgolf zich voortplant. Tevens wordt het medium zelf heen en weer bewogen rond een evenwichtspositie. Bij geluidsgolven zoals we die dagelijks meemaken zijn al deze fluctuaties zo klein
dat ze niet worden waargenomen. De in de thermo-akoestiek gangbare geluidsgolven zijn zo sterk
dat deze variaties wel waarneembaar zijn. Zo kan de temperatuurschommeling een tiental graden
bedragen. Dit is echter nog te weinig om nuttig te kunnen worden gebruikt. Daarom wordt de
akoestische golf in interactie gebracht met een vast materiaal met een veel hogere warmtecapaciteit dan het medium waar zich de geluidsgolf doorheen beweegt. Dit materiaal fungeert als een
soort warmtebuffer (regenerator).
Door de passerende drukgolf wordt het gas samengedrukt (compressie). Vervolgens wordt het
gaspakketje verplaatst naar een warmer gedeelte van de regenerator. De temperatuur daar is hoger
waardoor het gaspakketje warmte opneemt (verwarming). De drukgolf die eerst voor de compressie zorgde geeft nu een dalende druk (expansie). Tenslotte wordt het gaspakketje weer terug
verplaatst naar de oorspronkelijke positie. Het gaspakketje is nog steeds warmer dan de regenerator ter plekke waardoor het gaspakketje weer afkoelt tot de oorspronkelijke temperatuur (warmteafgifte).
Gedurende deze cyclus wordt het gas dus bij een lage temperatuur gecomprimeerd en bij een
hoge temperatuur geëxpandeerd. Dit betekent dat arbeid wordt verricht op het gas. Meer specifiek
gezegd wordt de drukamplitude van de geluidsgolf groter.
De cyclus die het gaspakketje doorloopt vertoont sterke overeenkomsten met een Stirling cyclus.
De akoestische golf heeft hierbij de functie van zowel zuiger als verdringer in een conventionele
Stirling motor. Op deze manier is het mogelijk om met een temperatuurverschil een geluidsgolf op
te wekken en te versterken. De energie die aldus in de akoestische golf is overgedragen, kan worden beschouwd als een vorm van mechanische energie.
Toepasbaarheid
•

Koeling van een ruimte is mogelijk

•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Middelgrote systemen voor bedrijven

Voordelen
•

Hoge temperatuursprong mogelijk

•

Weinig bewegende onderdelen

•

Kan ook worden ingezet voor warmte

Nadelen
•

Gering rendement

Referenties
•
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ECN, Triton

Technologie Vortex koeling
Bron energie restwarmte, biogas
Beschrijving van de technologie Koeling door het creëren
van een vortex in een buis. Werking van de technologie
Door inbreng van lucht en het scheiden van deze lucht in
een koude en een warme stroom kan de koude worden ingezet voor willekeurige toepassingen Specifiek De werking
van een vortexbuis is gebaseerd op een gecomprimeerd gas
dat in draaiing wordt gebracht in een buis met een conische
einde met een kleine opening aan de buitenrand. Door het
ronddraaien wordt de koude stroom gescheiden van een
warme stroom. Het rendement is vrij laag dus de techniek
wordt ingezet in situaties waar gas op druk als restproduct
beschikbaar is.
Toepasbaarheid
•

Koeling van een ruimte is mogelijk

•

Kleinschalige huishoudelijke toepassingen

Voordelen
•

Hoge temperatuursprong mogelijk

•

Weinig bewegende onderdelen

•

Kan ook worden ingezet voor warmte

Nadelen
•

Veel druk nodig voor beperkt vermogen

•

Techniek te duur voor toepassing als ruimtekoeling

•

Alleen toegepast in high-tech laboratoriums

Referenties
•

Vortexair

81

Technologie Warmtekracht Koppeling (WKK)
Bron energie (groen) gas of waterstof
Beschrijving van de technologie Een warmtekrachtkoppeling is een apparaat waarin een aantal energieomzettingen plaatsvinden. Deze energieomzettingen dienen om
chemische energie (brandstof) om te zetten in een andere
vorm van energie die gebruikt kan worden, zoals kinetische energie (beweging), warmte of (indirect) elektriciteit.
Werking van de technologie Er zijn een viertal verschillenprincipes om deze energieomzetting
te realiseren, namelijk: Gasturbine, Gasmotor, Brandstofcel, Organic Rankine Turbine Specifiek
Gasturbine - De chemische energie (in de brandstof), wordt in de verbrandingskamer omgezet in
potentiële energie (temperatuur en druk). Die potentiële energie wordt, in de straalbuis van de turbine, omgezet in kinetische energie die wordt ingezet om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.
Gasmotor - De normale gasmotor, zoals die met name in WKK wordt toegepast, werkt evenals de
benzinemotor volgens het viertaktprincipe, waarbij een zuiger in een cilinder vier werkslagen kent.
Brandstofcellen - zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie. De chemische energie hoeft dus niet eerst omgezet te
worden in thermische energie en mechanische energie, waardoor er nauwelijks verliezen optreden
en de brandstofcel op een hele efficiënte manier energie opwekt. Organic Rankine Turbine (ORC)
- is in feite een stoomturbine voor de opwekking van elektriciteit maar waarin stoom vervangen
is door een organische vloeistof zoals butaan of ammoniak. Voordeel van deze vloeistoffen is dat
deze turbine werkt bij lagere temperaturen en is dan ook ontwikkeld voor het benutten van restwarmte. Als gevolg van het lagere drukverschil is het rendement van een ORC wel een stuk lager,
hooguit 22 % i.p.v. 40 % van een stoomturbine maar vaak wordt een ORC juist gekoppeld aan de
hete uitlaatgassen van een gasturbine of gasmotor waardoor het rendement sterk wordt verhoogd
Toepasbaarheid
•

Productie van elektriciteit, warmte en mogelijk stoom

•

Kleinschalig: zogenaamde microWKK’s. Iets meer ruimte dan een conventionele cv-ketel nodig
(ruimtebeslag)

•

Mogelijk een optioneel warmteopslagvat benodigd (ruimtebeslag)

•

Grootschalig, minimaal op wijkniveau (een aantal honderdtal huishoudens)

•

Deze techniek vervangt de huidige cv-ketel

•

Tevens vervangt deze techniek een gedeelte van de conventionele centrale e-opwekking

Voordelen
•

Bij collectieve systemen hebben mensen geen eigen warmteopwek thuis (ruimtevoordeel en
geluidsvoordeel)

•

Altijd de beschikking over warmte voor zowel cv als tapwater

Nadelen
•

Tot nu toe kost een micro-WKK 10.000 euro. Een WKK blijft duurder

•

Centrale WKK installatie inclusief een warmtenet tbv uitkoppeling warmte aan woningen

•

Centrale WKK heeft relatief veel ruimte nodig ergens in de wijk

•

Er is een overkoepelende partij nodig om een dergelijke installatie te realiseren

Referenties
82

•

E-vita van Remeha, scheepvaart, noodstroom aggregaten

Technologie Trigeneratie (WKK en koelsysteem)
Bron energie (groen) gas of waterstof
Beschrijving van de technologie Bij trigeneratie wordt zowel warmte, elektriciteit als koude
opgewekt. Werking van de technologie Bij
trigeneratie gebruikt men een microturbine,
voor opwekking van warmte en kracht, en een
kleine absorptiekoelmachine om met de warmte
van de microturbine koeling te produceren.
Specifiek In dit voorbeeld heeft de microturbine
een netto elektrisch vermogen van 27 kW. Door
toepassing van een vergrote warmtewisselaar
op de rookgassenafvoer levert de unit 68 kW warmte. Niet alleen de warmte, maar ook de opgewekte elektriciteit kan altijd benut worden in de eigen installaties. De microturbine kan daarnaast
’s zomers nuttig worden ingezet doordat men tegelijk ook een absorptiekoelmachine heeft aangeschaft. Deze gebruikt de warmte van de microturbine om gekoeld water te produceren, waarmee
de ventilatielucht voor het kantoor kan worden gekoeld. De warmteterugwinning van de microturbine werkt in de zomer, voor voeding van de koelmachine, op 85 ºC. In de winter wordt het
cv-water op ca. 50 ºC verwarmd door de microturbine. Deze lagere temperatuur levert een grotere
warmteopbrengst en beperkt de verliezen in leidingen, etc.
Toepasbaarheid
•

Deze techniek vervangt de huidige cv-ketel en vervangt een deel van de conventionele centrale
elektriciteitsopwekking

•

Is pas toepasbaar vanaf behoorlijke warmtevraag (minimaal kantoorgrootte)

Voordelen
•

Mensen hebben geen eigen warmteopwek thuis (ruimtevoordeel en geluidsvoordeel)

•

Altijd de beschikking over warmte voor zowel cv als tapwater

•

Productie van elektriciteit, warmte en koude

Nadelen
•

Heeft relatief veel ruimte nodig ergens in de wijk

•

Er is een overkoepelende partij nodig om een dergelijke installatie te realiseren

•

Maakt veel lawaai (geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk)

Referenties
•

Scheepvaart, kantoren, ziekenhuizen
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Technologie (On)diepe geothermie
Bron energie Bodemwarmte
Beschrijving van de technologie Een geothermisch systeem
zet aardwarmte in om te benutten voor woningverwarming
en warmtapwater. Bij ondiepe geothermie is naverwarming
noodzakelijk voor tapwatergebruik. Diepe en ultradiepe
geothermie warmte wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking en de warmtedoeleinden. Werking van de technologie
Ondiepe geothermie maakt gebruik van bodemwarmte. Om
deze warmte te leveren wordt gebruik gemaakt van twee bronnen, een warme en een koude.
Specifiek In het geval van ondiepe geothermie hebben deze bronnen een verticale diepte van 700
tot 1000 m. Uit de warme bron wordt water van 30 tot 40°C opgepompt dat vervolgens via een
warmtewisselaar warmte afstaat aan een warmtenet. Deze warmte kan direct worden gebruik voor
woningverwarming bij toepassing van vloerverwarming. De retour van het systeem wordt via de
koude bron terug de bodem in geleid. Voor de levering van warm tapwater is het mogelijk om de
temperatuur uit de bodem te verhogen door het gebruik van een hogetemperatuur warmtepomp
(> 60 °C) of een cv-ketel. Diepe geothermie maakt net als ondiepe geothermie gebruik van twee
bronnen. Diepe geothermie maakt gebruik van bronnen met een verticale diepte van 1.500 tot
4.500. Uit de warme bron wordt water van 50 tot 150°C opgepompt dat vervolgens via een warmtewisselaar warmte afstaat aan een warmtenet. Hiermee is bij toepassing van diepe geothermie de
temperatuur hoog genoeg om direct verwarming en tapwater te kunnen leveren. Indien bij diepe
geothermie er daadwerkelijk water wordt opgepompt van boven de 100°C is het ook mogelijk om
hiermee elektriciteit op te wekken doormiddel van een turbine. Ultradiepe geothermie maakt gebruik van bronnen met een verticale diepte van 5.000 tot 7000 m. Uit de warme bron wordt water/
stoom van 150 tot 200°C opgepompt waarmee met een turbine elektriciteit wordt opgewekt. Vervolgens wordt via een warmtewisselaar warmte afgestaan aan een warmtenet. De retour van het
systeem wordt via de koude bron, op ruime afstand van de warme, terug de bodem in geleid.
Toepasbaarheid
•

Deze techniek vervangt de huidige cv-ketel en bij diepe geothermie vervangt het een deel van
de conventionele centrale elektriciteitsopwekking

•

Ondiepe geothermie is geschikt voor middelgrootte collectieve warmtesystemen tot ca. 3000
woningen

•

Diepe en ultradiepe geothermie is geschikt voor grote collectieve warmtesystemen vanaf 3000
woningen

Voordelen
•

Mensen hebben geen eigen warmteopwek thuis (ruimtevoordeel en geluidsvoordeel)

•

Alleen aanvullende energie nodig voor de pompen en eventuele naverwarming bij ondiepe geothermie

•

Ultradiepe geothermie heeft geen aanvullende energie nodig voor elektriciteitsopwekking

Nadelen
•

Heeft relatief veel ruimte nodig ergens in de wijk

•

Er is een overkoepelende partij nodig om een dergelijke installatie te realiseren

Referenties
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•

Aardwarmte Den Haag

Technologie Pelletkachel
Bron energie (Bio) Pellets of houtsnippers
Beschrijving van de technologie Houtkachels produceren warmte door de verbranding van hout. Werking
van de technologie Pellets zijn gestandaardiseerde,
uit zaagsel geperste houtbrokjes, afkomstig uit de
bosbouw en houtindustrie. Ze worden gedroogd en
geperst onder zeer hoge druk, zodat een gelijkmatige
korrel ontstaat met een constante lage vochtigheidsgraad. Er wordt nauwlettend toegezien op de kwaliteit
van pellets zodat bij de verbranding een zo laag mogelijke emissie van schadelijke stoffen vrijkomt. De pelletkachel reguleert dankzij een elektronische aansturing
automatisch zijn temperatuur en verbrandingsbehoefte
op basis van pellets. Specifiek Een hoge rendement
kachel zet minimaal 73% van de in het hout aanwezige
energie om in bruikbare warmte. Moderne kachels komen boven de 80% rendement. Naast dat de kachel de directe omgevingsruimte verwarmt, wordt
de warmte ook in een buffervat opgeslagen. De kachel levert dus ook warmte voor warm tapwater
en de centrale verwarming.
Toepasbaarheid
•

Deze techniek vervangt de huidige cv-ketel

•

HR kachels zijn te plaatsen in vrijwel elke woning

•

Pelletketels zijn ook toepasbaar op grotere schaal voor het verwarmen van bijvoorbeeld zwembaden of grote gebouwcomplexen

Voordelen
•

Altijd warmte productie wanneer het nodig is

•

Schaalbaar, installatie mogelijk in elke woning maar ook voor grote gebouwencomplexen

•

Gebruiksvriendelijk

•

Verwarmen met pellets kost €4.5 cent/kWh. Ter vergelijking: met gas is dat is dat €7 cent/kWh.
Dat is een besparing van 35% op de brandstofkosten voor verwarming

Nadelen
•

Aanvoer van hout: handmatig of door leverancier

•

Schoonmaken asla (wekelijks)

•

Een vrij grote installatie inclusief buffervat benodigd (ruimtebeslag)

•

Maakt relatief veel lawaai (geluidshinder)

•

Geheel duurzame methode van stoken
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Technologie Kernreactor
Bron energie Spijtstof (Uranium)
Beschrijving van de technologie Een micro nuclear reactor is een kleine kernreactor die kunnen
worden ingezet voor o.a. warmteproductie en elektriciteitsopwek. Werking van de technologie In
deze installatie vindt een kettingreactie plaats van kernsplijtingen onder gecontroleerde omstandigheden. De technologie is vergelijkbaar met grootschalige kernenergie zoals het wordt toegepast
in kerncentrales. Er is voldoende brandstof aanwezig om de reactor gedurende lange tijd in bedrijf
te houden (bijvoorbeeld voor 10jaar). De warmte en elektriciteit wordt lokaal afgenomen. Specifiek De werking van deze technologie is gebaseerd op kernsplijting. Hierbij absorbeert de kern van
een zwaar element zoals uranium een langzaam bewegend (‘thermisch’) neutron, wordt daardoor
instabiel en splijt spontaan in twee kleinere atoomkernen.
Bij de splijting van een uraniumkern ontstaan twee lichtere
kernen, 2 à 3 snelle neutronen en een grote hoeveelheid
energie. De lichtere kernen zijn radioactief en vallen ook uiteen, waardoor nog meer energie vrijkomt. Bij de splijting van
uranium ontstaan meer neutronen dan er worden verbruikt.
Daardoor kan de reactie zichzelf in principe onderhouden
en zelfs versterken (kettingreactie). De warmte die vrij komt
bij de kernsplijting wordt via een medium (meestal water)
overgedragen naar een stoomturbine, waardoor er elektriciteit opgewekt wordt. De brandstof voor deze kleine reactoren
is vaak hoger verrijkt uranium in vergelijking met conventionele kerncentrales. Sommige reactoren
op schepen gebruiken laag verrijkt uranium terwijl andere reactoren 20% tot 95% uranium bevatten. De brandstofkeuze bepaald de levensduur van de reactor.
Toepasbaarheid
•

De techniek kan worden ingezet voor verwarming en elektriciteitsvoorziening

•

Het betreffen grote systemen (steden / bedrijventerreinen), 10-200MWe / MWth

Voordelen
•

Levensduur cq. gebruiksduur tot 20 jaar

Nadelen
•

Koeling van de opwerkeenheid zal geluid maken: overlast

•

Grote installatie, dus ergens op een bedrijventerrein in de buurt komt een gebouw te staan

•

Aanwezigheid van brandstofstaven in je directe omgeving zal stuiten op weerstand

•

Kosten zullen hoger zijn dan bij conventionele kernenergie: duurdere elektriciteit

•

Verwijdering complex

Referenties
•

Siberie: Bilibino co-generation plant, vier eenheden van 62 MWt voor stadverwarming en 11
MWe elektriciteitsopwek
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•

Diverse militaire elektriciteitscentrales. Bijvoorbeeld de PM-3A (11 MWt, 1.5 MWe),

•

Testlocatie HTR-10 (10 MWt), Beijing, sinds 2003

Technologie Elektrische verwarming
Bron energie elektriciteit
Beschrijving van de technologie Een techniek waarbij elektriciteit
wordt omgezet in warmte. Deze wijze van verwarming zie je terug
in elektrische dekens, plaatradiatoren, verwarming etc. Werking
van de technologie Elektriciteit wordt omgezet in warmte door een
elektrische stroom door een weerstand te laten stromen. Hierdoor warmt de weerstand op. Deze
warmte wordt afgegeven aan de omgevingslucht, dat kan direct of via een medium. Specifiek
Bij elektrische vloerverwarming zit deze weerstand verwerkt in matten of leidingen die onder de
vloerafwerking worden geplaatst. Via die vloerafwerking komt de warmte geleidelijk in de ruimte
terecht. Er zijn diverse mogelijkheden om deze weerstand in de vloer aan te brengen. Kabels van
zo’n 5-8 mm dik die net als bij warm water vloerverwarming in de vloer worden gelegd. Matten
waarop in een zigzag patroon een dunne (2-3 mm) kabel is aangebracht. Elektrische vloerverwarming kan net als warm water vloerverwarming als hoofdverwarming (dat wil zeggen als enige
vorm van verwarming) of als bijverwarming, in combinatie met bv. radiatoren of convectoren
worden toegepast. Bij een radiator of convector wordt elektriciteit omgezet in warmte door een
elektrische stroom door een weerstand te laten stromen. Hierdoor warmt de weerstand op. Deze
warmte wordt afgegeven aan de omgevingslucht, dat kan direct of via een medium (bijvoorbeeld
de oliegevulde radiator). Voor tapwater kan een elektrische boiler leidingwater verwarmen door
middel van een elektrisch verwarmingselement. Het warme water wordt bewaard in een geïsoleerd voorraadvat. Elektrische boilers warmen vaak ’s nachts de voorraad water op (vanwege het
goedkopere elektriciteitstarief); het water blijft lang warm, zodat het gedurende de dag verbruikt
kan worden. Een doorstroomboiler verwarmt leidingwater door middel van een elektrisch verwarmingselement. Als de kraan opengedraaid wordt merkt de doorstroomboiler dat er een behoefte is
aan warm water. Het water dat door de boiler stroomt wordt dan elektrisch verwarmd. Hierdoor is
er een onbeperkte hoeveelheid warm water beschikbaar. Er is dus geen warmwatervoorraad aanwezig, water wordt pas verwarmd als het nodig is.
Toepasbaarheid
•

De techniek kan worden ingezet elke vorm van verwarming

•

Over het algemeen wordt de techniek alleen ingezet bij kleinschalige huishoudelijke toepassingen

•

Een doorstroomboiler voor de keuken levert gemiddeld 2,5 liter warm water per minuut. Een
doorstroomboiler voor de badkamer (bad en douche) kan tot zo’n 10 liter water per minuut
verwarmen

Voordelen
•

De techniek is schaalbaar, bij warm tapwaterbereiding is al wel krachtstroom benodigd

•

Schoon en geruisloos, zonder open vuur of afvoergassen

•

Eenvoudig te installeren, geen hak- of breekwerk

•

Kan overal geplaatst worden waar water en elektriciteit aanwezig is

Nadelen
•

Elektrische energie is een hoogwaardige energie, inzet verwarming is een laagwaardige toepassing

Referenties
•

Gamma, KARWEI
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Technologie Opslag van warmte en koude
Bron energie n.v.t.
Beschrijving van de technologie Warmte-koude opslag
is een manier voor het opslaan van thermische energie. Er
worden geen fossiele brandstoffen, of zeldzame materialen
gebruikt voor deze techniek. Een veelgebruikte methode is
het opslaan van deze warmte in waterhoudende lagen tussen de 20m en 200m. Warmte-koude opslag heeft potentieel om de kosten van het traditioneel verwarmen, zoals CV
ketels en stadsverwarming, sterk te verlagen. Werking van
de technologie Warmte-koude opslag is een voorbeeld van
voelbare thermische opslag in water. Water is hierbij een geschikt medium omdat het een grote soortelijke warmte heeft. Aangezien er in Nederland genoeg
water onder de aardbodem bevindt, ligt het dus voor de hand om dit potentieel te benutten. Specifiek Vanwege de watertemperatuur is het waarschijnlijk niet mogelijk om een gebouw te verwarmen naar de gewenste temperatuur. Echter kan de thermische energie worden gebruikt om in
combinatie met een warmtepomp gebouwen te verwarmen. Het is ook mogelijk om het systeem
voor een ander warmte/koude systeem te hangen om ze het rendement te verhogen. Koeling is
vaak geheel mogelijk met deze techniek zonder andere hulpsystemen. Het is noodzakelijk om de
bronnen in evenwicht te houden. Regeneratie van de bron door koudelevering of het winnen van
omgevingswarmte in de zomer is daarmee essentieel. Het is ook wettelijk voorgeschreven dat er
gemiddeld over een jaar een thermisch evenwicht moet zijn tussen de in- en uitgaande thermische energie. De manier om deze energie van en naar de waterhoudende lagen te verplaatsten
gebeurt met elektrische pompen. Hierdoor is elektriciteit dus de enige energiebron.
Toepasbaarheid
•

Vaak zijn het collectieve systemen voor een flat, bedrijvenpand of wooncomplex.

•

Zowel collectieve als individuele systemen zijn mogelijk

•

Ruimtegebruik is minimaal, bij een individueel systeem enkel een pomp en regelapparatuur. Bij
een collectief systeem vergelijkbaar of minder ruimte-inname

•

Qua locatie is het belangrijk om onderzoek te doen naar de diverse waterlagen in het gebied.
Ook moeten andere soortgelijke systemen in kaart worden gebracht om het rendement te maximaliseren

Voordelen
•

Relatief eenvoudig systeem met weinig onderhoud

•

Door een goede regeling vooral in zomer comfortverhogend

•

Geen gebruik van gevaarlijke stoffen, lager veiligheid risico dan bijvoorbeeld een CV

•

Hogere installatiekosten i.v.m. gedetailleerd geohydrologisch onderzoek en boring

•

Op de pomp na geen slijtende delen, dus duurzaam en weinig onderhoudskosten

Nadelen
•

De locatie waar de put wordt aangelegd is kritisch: er moet een goede waterlaag (aquifer) zijn
om het systeem toe te passen

Referenties
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•

Momenteel worden de meeste energieneutrale wijken in Nederland uitgerust met een WKO

•

Diverse militaire elektriciteitscentrales. Bijvoorbeeld de PM-3A (11 MWt, 1.5 MWe)

Technologie Opslag van elektriciteit
Bron energie n.v.t.
Beschrijving van de technologie De opslag van elektriciteit
op huishouden niveau maakt het mogelijk om tijdsonafhankelijk elektriciteit uit eigen opwek op te slaan en op een later
tijdstip te gebruiken. De opslagtechniek betreft enkel het opslaan van elektriciteit door middel van (chemische) batterijen
Werking van de technologie Eigen opwek van bijvoorbeeld
zonnepanelen kan op laagspanningsniveau aangeleverd worden en vervolgens opgeslagen worden
of direct teruggeleverd worden aan het net op 230 volt. Is er minder eigen opwek dan gebruik dan
kan de batterij bijspringen. Is ook het vermogen wat de batterij kan leveren te laag dan wordt vanuit de elektriciteitsaansluiting stroom geleverd. Daarnaast kan het systeem autonoom draaien bij
het wegvallen van de spanning. Specifiek Door het toepassen van elektrische opslag in combinatie
met pv-panelen kan een elektriciteitslevering van normaal 30% met pv-panelen verhoogd worden
naar circa 70%. Gedurende de zomermaanden is het zelfs mogelijk om 100% onafhankelijk van het
elektrische netwerk te opereren. Een mogelijke toepassing van elektrische opslag is een combinatie
van een inverter (voor huishouden 5kW) en een lithium-ion batterij (van 8,8kWh). Er is nog geen
marktprijs van beschikbaar, maar gezien de kosten van batterijen zullen deze vrij hoog zijn.
Toepasbaarheid
•

Heeft ongeveer net zoveel ruimte nodig al een koelvries combinatie (ruimte beslag)

•

Geen handelingen benodigd, apparaat functioneert op de achtergrond

•

Batterijen zijn financieel vrijwel nooit rendabel wanneer een aansluiting op het net een mogelijkheid is. Dit gaat niet op als een batterij aangeschaft is voor gebruik in elektrische auto

•

Op individueel niveau, maar ook wijkniveau (containers)

Voordelen
•

Duurzame energie voor locaties zonder aansluiting op het elektriciteitsnet

•

Veel accu’s werken net als zonnepanelen op gelijkstroom, met een spanning van 12V. Hierdoor
kan gaat minder energie verloren bij omzetting

Nadelen
•

Hoge kosten

•

Aanwezigheid van giftige stoffen als Lood of Cadmium

•

Lage energiedichtheid

•

Beperkte levensduur

•

Hoge onderhoudskosten

Referenties
•

Vakantiepark Bronsbergen
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Bijlage G. Wat betekent dit voor
de netwerkbedrijven?
Het onderzoek stelt de klant centraal, waardoor de voornaamste selectie van de technologieën
wordt bepaald door de markt. Dat er in de toekomstige verwarming en koeling van woningen een
rol is weggelegd voor de huidige netwerkbedrijven is niet vanzelfsprekend. Als er een rol is weggelegd, is het van belang om te toetsen welke eigenschappen binnen het bedrijfsbeleid belangrijk
worden gevonden. Om deze eigenschappen in kaart te krijgen zijn criteria opgevraagd bij beslissers
en beleidsmakers.
In de loop van het onderzoek zijn onafhankelijk van de andere criteria ook de netwerkbedrijf-criteria
in kaart gebracht. Dit is gedaan door directieleden van Alliander te interviewen met gebruik van de
methode die bekend staat als de “semi-gestructureerde methode” (Emans, 2002). Hierin wordt exploratief gezocht naar criteria, om vervolgens directief, afgekaderd mogelijkheden voor te leggen.
Eerst is duidelijk het project en het doel van het project toegelicht, inclusief een afkadering van de
specifieke informatiebehoefte. Om te beginnen werd de open vraag gesteld: “Waaraan moet een
technologie voldoen, wil Alliander hier een nader te bepalen rol in uitvoeren?” Nadat criteria werden
genoemd, zijn vooraf opgestelde criteria voorgelegd om er zeker van te zijn dat andere mogelijke
criteria niet onderbelicht zouden raken. Aan de criteria is vervolgens een relatieve weging toebedeeld zodat de belangrijkste genoemd kunnen worden. De volgende criteria worden genoemd ter
overweging van een nader te bepalen rol in toekomstige technologieën:

Netwerkgerelateerde activiteiten
Het netwerkbedrijf is sinds jaar en dag werkzaam met de aanleg van netwerken, onderhoud en facilitering. Veel kennis en kunde is hiermee opgedaan en ontwikkeld tot een “core competence”. Dat er
een link is met deze kerncompetentie wordt over het algemeen als zeer belangrijk ervaren. De toegevoegde waarde voor de investeerder in de technologie is het gebruik van ontwikkelde, bestaande
of door de omgeving toegekende wetenschap en kunde in mogelijke activiteiten.

Duurzaamheid
Iets is duurzaam als het voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden
in behoeftevoorziening voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het netwerkbedrijf levert
een maatschappelijke bijdrage door duurzame initiatieven te (helpen) realiseren. In het geval van
Alliander is dit ook onderdeel van de strategie. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De toegevoegde waarde van het criterium ‘duurzaamheid’ is het kunnen bijdragen aan de opbouw van
toekomstige voorzieningen.
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Kapitaalintensiteit
Kapitaalintensiteit is de verhouding van kapitaal tot arbeid, dat in productieprocessen wordt ingezet.
Een bedrijf is kapitaalintensief als het relatief tot andere bedrijven meer investeert in kapitaalgoederen per werknemer. Het netwerkbedrijf heeft de mogelijkheden en de middelen om te investeren.
Naast kennis en kunde is het netwerkbedrijf ook kapitaalkrachtig. Het heeft de organisatie om een
bijdrage te leveren aan kapitaalintensieve technologieën. De toegevoegde waarde van kapitaalintensiteit is de mogelijkheid om te kunnen investeren in grootschalige of bewerkingsintensieve voorzieningen waar andere partijen (mogelijk) niet in kunnen voorzien.

Gezond rendement
Rendement is de verhouding tussen input en output van een proces. Dit is gezond te noemen wanneer de kosten beneden een bepaald ‘gezond’ niveau blijven; de grenzen van dit niveau worden
afgekaderd door de investerende partij. Wanneer een technologie de potentie heeft om op termijn te
renderen boven gestelde kaders, wordt een rol in deze technologie gezien als een interessante investering. De toegevoegde waarde is een waarborging van continuïteit en het beheersen van middelen.

Regionaal belang
De mogelijkheid om de regio’s waarmee het netwerkbedrijf verbonden is te versterken wordt binnen
het netwerkbedrijf hoog gewaardeerd. Dat de maatschappij als geheel een voordeel haalt uit deze
situatie wordt als zeer belangrijk gezien. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden om technologieën groot uit te zetten of eventueel mogelijkheden waarin bij de ontwikkeling samengewerkt
kan worden met andere partijen. De betrokkenheid van het netwerkbedrijf bij regionale ontwikkeling
wordt hiermee versterkt.

Imago
Een imago is een beeld dat men heeft van een bedrijf. In dit geval van de partij die een rol speelt in
een bepaalde technologie. Voor het netwerkbedrijf zijn hier diverse stakeholders van belang, zoals
klanten, de markt en de overheid. Aantasting van het imago kan in positieve en negatieve zin, wat
gevolgen heeft voor de wijze waarop men met het netwerkbedrijf omgaat. Het imago is na ondervraging belangrijk bevonden, waardoor dit een criterium vormt voor mogelijke technologieën.
Eigenschappen als duurzaamheid en bijdragen aan het nationaal belang kunnen het imago beïnvloeden.

Betrouwbaarheid
In de technologische context kan betrouwbaarheid omschreven worden als het blijvend voldoen
aan de gestelde eisen of het kunnen realiseren van het toegezegde prestatieniveau. De voorwaarden
kunnen aangeleverd zijn, maar worden gevalideerd vanuit de aanbieder, die zich hiermee committeert aan bepaalde eisen. Technologieën die betrouwbaarheid kunnen bieden door zekerheden of
goede vooruitzichten kunnen dan een meerwaarde leveren. Hiermee is niet alleen de klant gediend,
maar ook kan dit voor een betrokken partij hogere efficiëntie en doelgerichtheid mogelijk maken.
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Impact op de infrastructuur
Er zijn verschillende warmtesystemen onderzocht, met elk hun eigen specifieke infrastructuren.
Voor het netwerkbedrijf is het daarom van groot belang om te weten welk warmtesysteem het
meest voor de hand ligt en wat dit voor impact heeft op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering.
Er zal een beeld worden geschetst van de benodigde veranderingen in de energie-infrastructuur en
het dienstenaanbod van het netwerkbedrijf. Hierbij dient mee te worden genomen dat momenteel
de werkzaamheden van het netwerkbedrijf voornamelijk zijn gericht op het distribueren van gas en
elektriciteit.
De volgende energiestromen zijn in de warmtesystemen gebruikt:
•

Biogas

•

Waterstof

•

Houtpellets

•

Elektriciteit

•

Warmte

*

Restwarmte (>45 °C)

*

Bodemwarmte (<45 °C)

Biogas
Verschillende onderzochte warmtesystemen maken gebruik van biogas als brandstof. Het netwerkbedrijf heeft jarenlange ervaring met het distribueren van aardgas. De huidige infrastructuur kan
eenvoudig worden ingezet om biogas te transporteren. Afhankelijk van de eisen aan dit gas, zal het
netwerkbedrijf aanpassingen aan het net dienen te maken om de kwaliteit van het gas te kunnen
waarborgen.
Het netwerkbedrijf speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van het gas. Deze is immers de
verbinding tussen producent en afnemer. Aanhakend op het onderzoek is de verwachting dat deze
rol alleen maar groter zal worden. Hierbij zal het netwerkbedrijf actiever kunnen gaan deelnemen
aan conditionering van het gas en het balanceren van vraag en aanbod.

Waterstof
Hoewel waterstof ook een gasvormige brandstof is, kan deze niet zonder problemen worden toegepast in de bestaande gasnetten. Er zullen hiervoor grote investeringen moeten worden gedaan aan
het bestaande net. Een optie waarbij een nieuw net, toegespitst op waterstof, wordt aangelegd is niet
ondenkbaar. Een optie is om waterstof decentraal te produceren via elektrolyse en dit te distribueren
naar de verbruiker. Hierdoor worden lekverliezen tijdens transport geminimaliseerd en kunnen vraag
en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Houtpellets
Houtpellets is een afwijkende energiestroom. Voor het netwerkbedrijf is dit een onbekend terrein.
Het kan immers niet via leidingen of kabels worden getransporteerd. Huidig transport van houtpellets gaat meestal per boot, waarbij de einddistributie via de weg gebeurt.
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Elektriciteit
Het distribueren van elektriciteit is een van de kerntaken van het netwerkbedrijf. Veel van de onderzochte warmtesystemen maken gebruik van elektriciteit als energiebron. Sommige systemen produceren echter elektriciteit waarbij er vaak een lage gelijktijdigheid optreedt.

Warmte
De energiestroom warmte is afkomstig van bijvoorbeeld: restwarmtebronnen, decentrale collectieve
opwek, collectieve warmte- koude-opslag of geothermische bronnen. Het is een belangrijke manier
om woningen en wijken te voorzien in hun warmtebehoefte. Hoewel netbeheerders wel ervaring
hebben met het ontwerpen en aanleggen van warmtenetten, zijn de netten meestal eigendom van
energieleveranciers. Indien netbeheerders besluiten om hier hun focus op te leggen zal dit een grote
impact hebben op de bestaande bedrijfsvoering. Gezien de hoeveelheid technologieën die hier gebruik van maken zal de hoeveelheid warmtenetten in de toekomst alleen maar toenemen.

Wat betekent dit nu voor het netwerkbedrijf?
Er zal in de toekomst een grotere variatie zijn in de vorm waarin warmte aan huishoudens geleverd
gaat worden.
Door deze variatie raken infrastructuren onderhevig aan verandering. Bestaande netten zullen anders
belast worden en het is niet uit te sluiten dat er een nieuw net bijkomt. Door deze ontwikkelingen
zal het netwerkbedrijf in de toekomst flexibeler moeten worden. Dit betekent echter meer dan alleen
wijzigingen in bedrijfsvoering, er zal ook nagedacht moeten worden hoe bestaande en nieuwe netten zo flexibel mogelijk kunnen worden aangelegd, benut en beheerd. De rol van het netwerkbedrijf
zal verder gaan dan het beheren van de fysieke infrastructuur. Een voorbeeld van deze nieuwe rol
is dat het netwerkbedrijf een onafhankelijke functie gaat krijgen als samenwerkingsorgaan wat betekent dat regionale klanten met meerdere partijen kunnen samenwerken. Het netwerkbedrijf dient
deze samenwerking te faciliteren en de uitkomsten te toetsen. Hierdoor komt uiteindelijk het best
passende warmtesysteem voor een locatie naar voren voor alle betrokken partijen.
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