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centrale opwekking transport en opslag lokaal systeem

algemene uitgangpsunten

 > Een duurzaam energiesysteem op basis van 
hernieuwbare bronnen: Geen CO2 uitstoot, voor 
iedereen bruikbaar, en zo min mogelijk negatieve 
effecten op natuur en leefomgeving. 

 > geen nieuwe hoofdinfrastructuur na 2030: 
Na realisatie van de maatregelen uit het 
klimaatakkoord kan de belasting van het 
hoofdnet niet meer toenemen. Hierdoor moet 
na 2030 alles zoveel mogelijk lokaal opgelost 
worden. 

 > Om belasting van het hoofdnet te beperken, is 
opwekking en opslag zo dicht mogelijk bij de 
gebruiker, waar mogelijk voor de meterkast

 > cascadering en uitwisseling op lokale schaal 
is essentieel om energie zo efficient mogelijk 
te gebruiken, en om uitwisseling mogelijk te 
maken. Doordat de meeste netwerken lokaal 
opereren, kunnen kleinschalige hubs deze 
uitwisseling faciliteren.  

 > grotere netwerken zijn altijd open. Dit is een 
voorwaarde om iedereen de kans te geven 
deel te nemen, en om de bovengenoemde 
uitwisseling mogelijk te maken. 

 > lokaal gebruik / nabijheid prioriteit boven 
meest efficiënte gebruik. Door kleinschalige, 
decentrale opwekking is lokaal gebruik 
hernieuwbaar opgewekte moleculaire energie 
vaak logischer dan transport naar een grote 
verwerker op afstand.

uitGaNGsPuNteN Patchwork

Uitgangspunten per commodity

elektronen
 > Energieopwekking in de gebouwde omgeving 

gebeurt vrijwel alleen met PV. 
 > Er ontstaan tekorten in de winter. De opslag 

van elektriciteit gebeurt met kleinschalige 
waterstofcellen. Restwarmte van deze conversie 
kan opgeslagen worden in WKO-systemen op 
wijkniveau

 > Opwekking en gebruik vinden in eerste instantie 
zoveel mogelijk ‘achter de meter’ plaats

 > Mobiliteit en warmteopwekking worden beide 
vrijwel geheel geëlektrificeerd, waardoor er dus 
extra opwekking nodig is. 

 > Voor het traditionele elektriciteitsgebruik 
van één gemiddeld huishouden zijn circa 12 
zonnepanelen nodig. Bij een overstap naar 
een all-electric systeem op woningniveau zijn 
gemiddeld ca 32 panelen nodig. Doordat ca 20% 
van het jaarlijkse gebruik aan opslagcapaciteit 
nodig is om de winter door te komen, moet 
rekening gehouden worden met conversieverlies 
door opslag. Daarmee komt het totaal aantal 
panelen per huishouden op ca 39 panelen ofwel 
64m2. 

 > Het omslagpunt voor zelfstandige opwekking 
ligt hiermee in de toekomst –wanneer het 
rendement van PV hoger is en alle geschikte 
oppervlakten goed worden gebruikt – ongeveer 
bij de omslag van grondgebonden woningen 
naar appartementen. Inwoners van wijken met 
een hogere dichtheid zullen dus energie moeten 
importeren. 

Centrale opwekking en transport en opslag wordt duurder, terwijl lokaal opwekken en opslaan juist goedkoper wordt.

 > Windenergie, opgewekt op zee, wordt vrijwel 
geheel gebruikt door het Haven-industriëel 
complex. 

 > Windenergie opgewekt in het buitengebied en 
niet meer op het elektriciteitsnet past, wordt 
omgezet in waterstof, zodat dit gebruikt kan 
worden in dichtbebouwde wijken. 

 > Alternatieve opwekkingsmogelijkheden, zoals 
windenergie in stedelijk weefsel of verticale 
PV panelen,  hebben een lagere opbrengst 
maar zorgen wel voor een meer stabiele 
energieopwekking en daardoor minder nood aan 
de opslag van energie. 

 > Mobiliteit wordt ge-electrificeerd en speelt een 
belangrijke rol in balancering op minuten- en 
urenniveau.

moleculen
 > Het gebouwde gebied blijft deels afhankelijk van 

moleculen. Daarom zal import van methaan en/
of waterstof uit het buitengebied plaatsvinden – 
opgewekt uit biomassa of elektriciteit. 

 > Er ontstaat een lokale grondstoffenkringloop – 
gft afval gaat in een biovergister, zwartwater op 
termijn ook. 

 > (Na) Isolatie gebeurt zoveel mogelijk met 
organisch materiaal

warmte
 > Warmtepompen zullen dominant zijn in de 

gebouwde omgeving, maar dit levert niet overal 
voldoende warmte op. 

 > Waar de potentie voor ondiepe geothermie hoog 
is, kunnen goed geïsoleerde woningen hiermee 
verwarmd worden. Daarnaast wordt vooral 
restwarmte door lokale waterstofproductie en 
bijvoorbeeld van dataservers gebruikt. 

 > In combinatie met glastuinbouw kan ook diepe 
geothermie aangeboord worden, de aanname is 
dat hier de organisatiegraad hoog genoeg is. 

 > Import moleculen in wijken waar onvoldoende 
isolatie en opwekking is. 

 > In samenwerkingsverbanden kunnen wko-
cirquits ontstaan waarmee warmtevraag 
gebalanceerd kan worden.

 > Er zullen sterke ontwikkelingen zijn 
in passiefbouw in combinatie met 
warmteterugwinning en wko
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1 Gemeente Den Haag
2 Ministerie van Defensie
3 Ministerie van Defensie
4 Ministerie van Financien
5 Nieuwbouw Hoge Raad
6 Ministerie van VWS
7 Ministerie van BZK en V&J
8 Ministerie van I&M en BUZA
9 Ministerie van OCW
10 Nationaal Archief
11 Koninklijke Bibliotheek
12 Paleis van Justitie
13 Paleis van Justitie
14  Ministerie van EL&I
15 Planbureaus
16 Planbureaus
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113.6 GWh
Totaal finale energievraag 2016

PV + PowerNests train 
station area

PV + PowerNests area 
East

PV + PowerNests area 
West

PV  Malieveld

PV  Park Koekamp

Biomass

missing electricity 
generation

missing electricity 

3,642 MWh

7,644 MWh

26,515 MWh

573 MWh

7,581 MWh

2016

warmte

elektriciteit 75,250 MWh

38,376 MWh

11,447 MWh

7,268 MWh

17,319 MWh

7,695 MWh

17,100 MWh

573 MWh

13,700MWh

warmte

elektriciteit

Heat from sewage 

Heat from data center

Heat from WKOs

Heat from biomass

Transport ??

Geschat energiegebruik van het (in 2016) deelnemende vastgoed. Inmiddels is 
deze lijst uitgebreid met oa. het provinciehuis. Opvallend is het relatief hoge 
elektriciteitsgebruik in verhouding tot de warmtevraag.

Uitdagingen:

- Te weinig ruimte voor voldoende opwek 
elektriciteit door PV panelen. PV op alle 
gebouwen en boven het spoor zou slechts 45% 
van de energievraag kunnen voorzien. Een deel 
kan komen door PV te plaatsen op bijvoorbeeld 
het Malieveld, of door daar een windturbine 
neer te zetten. De bijdrage van lokaal gewonnen 
biomassa is zeer klein. Om genoeg elektriciteit 
op te wekken (incl warmteopwekking) zou 
het stedelijk weefsel moeten verdunnen door 
gebouwen weg te halen. 

- Te weinig ruimte voor opslag: onder de 
grond is geen ruimte voor grootschalige 
warmteopslag, voor elektriciteit ontbreken 
technische mogelijkheden die geen grote 
conversieverliezen met zich meebrengen. 

Energierijk Den Haag is het centraal gelegen 
gebied waar de meeste ministeries en veel andere 
overheidsgebouwen gevestigd zijn. Het is een 
typische energie hotpot: een zeer gemengd stedelijk 
gebied met een hoge dichtheid. Naast (overheids)
kantoren is er onder andere retail en woningen, een 
treinstation en veel parkeergarages. 

kenmerken:

- Dicht, gemengd stedelijk weefsel 

- Grote diversiteit warmtevraag irt gebouwfunctie

- Grote diversiteit warmtevraag irt. gebouwleeftijd

- Relatief weinig ruimte voor opwekking 

- Enkele uitschieters in energievraag (Ministerie 
I&W/BUZA en BZK)

- Opvallend: hogere elektriciteitsvraag dan 
warmtevraag

kansen:

- Veel verticale gevels, waardoor er met PV 
in diverse hoeken geleidelijk over de dag 
elektriciteit opgewekt kan worden

- Hoge gebouwen lenen zich voor windturbines 
die gebruik maken van de turbulentie rond 
gebouwen. 

- De grote mix aan functies en gebruiksprofielen 
kunnen het lokale energiesysteem balanceren 
door energie uit te wisselen en doordat 
vraagpieken op verschillende momenten liggen. 

- De vele atria kunnen in combinatie WKO netten 
een bijdrage leveren aan passieve verwarming.

99,9 GWh

PV + PowerNests train 
station area

PV + PowerNests area 
East

PV + PowerNests area 
West

PV  Malieveld

PV  Park Koekamp

Biomass

missing electricity 
generation

missing electricity 

3,642 MWh

7,644 MWh

26,515 MWh

573 MWh

7,581 MWh

2016

warmte

elektriciteit 75,250 MWh

38,376 MWh

11,447 MWh

7,268 MWh

17,319 MWh

7,695 MWh

17,100 MWh

573 MWh

13,700MWh

warmte

elektriciteit

Heat from sewage 

Heat from data center

Heat from WKOs

Heat from biomass

Transport ??

totaal mogelijke opwekking: Simulatie van de instraling van zonlicht op daken en gevels. 
Panelen op verticale zuidgevels hebben een efficientiefactor 
van 0,7 ten opzichte van optimaal georiënteerde zonnepanelen.
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Elektriciteitsvraag ERDH-deelnemers

Elektriciteitsopwekking en opslag

Biomassa
26,515 MWh

7,644 MWh

3,624 MWh

573 MWh
WKO + Geothermie (ondiep)

TEO/Riothermie

Restwarmte datacenters
PV + PowerNests train 

station area

PV + PowerNests area 
East

PV + PowerNests area 
West

PV  Malieveld

PV  Park Koekamp

Biomass

11,447 MWh

7,268 MWh

17,319 MWh

7,695 MWh

17,100 MWh

573 MWh
principes elektronen: 

- Zoveel mogelijk opwekking PV met aanvullend 
wind

- Een beetje biomassa van restaurants, 
snoeiafval, etc; hier wordt tevens warmte uit 
gewonnen.

- Parkeerdruk/mobiliteit = laden overdag (pieken 
afvangen) en ontladen in woonwijken

In Energierijk Den Haag is een lokaal warmtenet 
mogelijk waarbij WKO's gekoppeld worden en warmte 
uitgewisseld wordt via warmtehubs. Het gros van de 
warmte komt uit Geothermie die in de nabije omgeving 
opgewekt kan worden.

In Energierijk Den Haag is een lokaal warmtenet 
mogelijk waarbij WKO's gekoppeld worden en warmte 
uitgewisseld wordt via warmtehubs. Het gros van de 
warmte komt uit Geothermie die in de nabije omgeving 
opgewekt kan worden. 

Lokaal warmtenet

Biomassa
26,515 MWh

7,644 MWh

3,624 MWh

573 MWh
WKO + Geothermie (ondiep)

TEO/Riothermie

Restwarmte datacenters
PV + PowerNests train 

station area

PV + PowerNests area 
East

PV + PowerNests area 
West

PV  Malieveld

PV  Park Koekamp

Biomass

11,447 MWh

7,268 MWh

17,319 MWh

7,695 MWh

17,100 MWh

573 MWh

Warmtevraag ERDH-deelnemers

principes warmte: 

- Drie temperaturen net (HT, LT en koeling) met 
gebundelde wko’s en warmtehubs waarbij ook 
waterstof wordt geproduceerd. 

- Open net, zodat in verschillende temperaturen 
warmte aangeboden en afgenomen kan worden

- Gebruik maken van atria voor natuurlijke 
ventilatie en warmtespreiding

- Moleculen spelen een kleine rol. Organische 
reststromen en snoeiafval uit de koekamp 
kunnen getransformeerd worden naar 
elektriciteit, warmte en compost in een waste-
transformer achtige infrastructuur. De bijdrage 
is enkele procenten. 
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Elektriciteitsopwekking Beukenhof

600 MWh/jaar
Grondstoffen
50% mest/natuurlijke residu

20000 ton 

330 
ca. 4 boerderijen met gemiddeld 85 koeien,
of 1 mega stal (>250 koeien)

Biomassaproductie Beukenhof

20000 ton/jaar

1 De Beukenhof
2 BP Tankstation
3 Tuincentrum Bosrand
4 AWZI Alphen ad Rijn
5 Oude Rijn
6 Glastuinbouw

1

2

4

6

3

5

energielandschap spookverlaat

Mogelijke elektriciteitsopwekking en biomassaoogst bij de 
Beukenhof, een boerderij aan het Spookverlaat.

Aan de Spookverlaat ligt de Beukenhof, een 
melkveehouderij in het veenweidegebied nabij 
Alphen aan de Rijn. Zoals veel melkveehouderijen 
is dit bedrijf op zoek naar een toekomstbestendige 
bedrijfsvoering, waarbij energieopwekking een 
rol kan spelen, mogelijk in samenwerking met 
omliggende bedrijven. In totaal zijn er honderden 
bedrijven in het Zuid-Hollandse veenweidegebied die 
met de zelfde vraagstukken spelen. 

kenmerken

- Er is ruimte voor ca 4500 m2 PV panelen op 
de daken. De huidige ambitie is om hiervan ca 
2200 m2 te realiseren. 

- Door een nabij gelegen serie windturbines 
is er geen ruimte meer op het bestaande 
elektriciteitsnet. De eigenaar van de 
windmolens wil bovendien opschalen van vier 
keer 1,5MW naar drie 3MW windmolens. In 
het Patchwork-scenario wordt het net in de 
toekomst ook niet of nauwelijks uitgebreid, dus 
deze energie moet op een andere manier in de 
markt gezet worden. 

- Opwekkingsmogelijkheden bestaan door het 
plaatsen van PV op daken, het gebruik van 
koeienmest als biomassa en in de toekomst 
biomassaproductie uit natuurbeheer.

kansen

- Door (samen met andere boeren) elektriciteit 
op te wekken en hier waterstof van te 
maken kan toch afzet gevonden worden. Het 
ditchtsbijzijnde tankstation zou een laadpunt 
voor waterstof kunnen worden en evt. ook een 
distributiepunt. Deze ligt op ca 1,2 km afstand 
en hiervoor moeten electrolysers geplaatst 
worden op de boerderijen, een waterstofleiding 
(10/20 bar?) aangelegd worden, compressie 
plaatsvinden bij het station. 

- Naast de waterstofproductie kan op korte 
termijn ook biogas (+ fosfaat van het residu) 
gemaakt worden van de mest van koeien. 
Vraag is hoe dit aangeboden wordt/op het net 
wordt gezet. Een andere is biogas (+ waterstof) 
bijmengen in het bestaande gasnet, met een 
monovergister kan dit zonder filtrering en 
limiet. 1,6 kuub biogas bevat ongeveer evenveel 
energie als 1 kuub aardgas. 

- Voor waterstof kan bijmenging in het gasnet 
ook, tot een percentage van maximaal ca 
30%. Het gasnet ligt ongeveer even ver als het 
tankstation en vergt dus eenzelfde investering. 
Vraag is of waterstof en biogas al bij de 
boerderijen gemengd kunnen worden (dan 
kan waterstof niet meer in pure vorm ingezet 
worden).1

- Op lange termijn kan de veehouderij 
transformeren naar biomassaproductie zonder 
vee, (dit bespaart ook CO2 en CH4 uitstoot 
van melkveehouderij op veen), met een hogere 
biomassaproductie. Het meest voor de hand 
liggend is dan wilgenteelt – 7/10 ton droge 
stof/ha, of lisdodde (tot 25 ton droge stof/ha)2  

- Lokaal drogen van de biomassa en afvoeren – 
kost ook energie (warmte) – en ruimte.  Eerst 
moet het volume voordrogen in buitenlucht, na 
een jaar met een drooginstallatie.3 

- Het waterstof en methaan kan verkocht 
worden aan woonwijken met een 
hoge temperatuurvraag. Een vorm van 
transportinfrastructuur zal dan in stand 
gehouden moeten blijven, zoals het bestaande 
gasnetwerk of het moet over de weg. 

BRONNEN: 
1. https://www.deingenieur.nl/artikel/bestaand-aardgasnet-kan-30-waterstof-aan, https://www.hetkanwel.nl/2013/01/25/duits-onderzoekscentrum-kan-biogas-direct-omzetten-in-aardgas/, https://

www.melkvee.nl/artikel/58774-melkveehouder-produceert-biogas-met-mono-vergister/
2. https://www.veenweiden.nl/natte-teelten/
3. https://www.ecopedia.be/pagina/hoe-kan-je-houtsnippers-chips-drogen

12           studio Marco VerMeulen | faBrications |  WolfPacK | KaMangir deltagrid 2050 -BiJlagen-    13

Bijlagen -Patchwork



Waterstof uit elektriciteit

440 MWh/j

Methaan uit biomassa

1480 MWh/j

Potentie: 1920 MWh/j

Wanneer de Beukenhof transformeert naar een ener-
gieboerderij, verandert het erf in een hub met biover-
gisters, biomassaopslag, waterstofcellen en waterop-
slag. Door de productie van biogas en waterstof komt 
restwarmte vrij, die lokaal ingezet kan worden. 
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Transformatie van de Beukenhof naar energieboerderij
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Energielandschap Spookverlaat

4,850 MWh

1,650 MWh

Gas en elektriciteit Gas en warmteLokaal gebruik

Biomassa

Elektriciteit PV

Elektriciteit wind

elektriciteit + warmte
~ 100 MWh

32,230 MWh

29,600 MWh

23,460 MWh

8,770 MWh

18,610 MWh

7,120 MWh

29,600 MWh

Waterstof

Restwarmte

Het lint van boerderijen die aan de Spookverlaat liggen 
zouden samen een energiecollectief kunnen starten. 
Door de grote onderlinge afstanden is schaalvoor-
deel beperkt, maar het is wel aantrekkelijk om bij het 
tankstation waterstof onder hogere druk te zetten tbv. 
mobiliteit. Ook kunnen de bestaande windturbines 

aansluiten. 
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Kan het bestaande hoofdgasnet ingezet worden om biogas of waterstof opgewekt in land-
bouwgebieden naar oude wijken te brengen? Deze kaart toont melkveegebieden (groen) en 
woonwijken die in de toekomst HT (en dus gas) nodig hebben (blauw). Slechts een deel van 
deze wijken ligt nabij het hoofdgasnet. 

Het hoofdgasnet heeft ook meer invoerpunten nodig in de agrarische gebieden. Transport 
over de weg kan een alternatief zijn. 

Biogas voor oude wijken

18           studio Marco VerMeulen | faBrications |  WolfPacK | KaMangir deltagrid 2050 -BiJlagen-    19

Bijlagen -Patchwork



1 Hotel vd Valk
2 Nieuw Reijerwaard
3 A15
4 Oude Waal
5 Rijsoord
6 Ridderkerk

1

2

3

3 4
6

Nieuw Reijerwaard is een voormalig 
glastuinbouwgebied dat getransformeerd wordt 
naar een agrobusinesspark waar vooral verswaar 
verwerkt zal worden. In het rapport ‘SCMG – 
de energie-infrastructuur van Zuid-Holland in 
beeld’ is onderzocht op wat voor manier Nieuw 
Reijerwaard een hub functie kan hebben voor haar 
omgeving. Door Nieuw Reijerwaard als Patch te 
zien ontstaat een lokaal systeem met uitwisseling 
met omliggende wijken. In deze vervolgstap is 
onderzocht wat het IoE kan betekenen voor Nieuw 
Reijerwaard. 

kenmerken:

- Het agrobusinesspark heeft dezelfde 
kenmerken als het naastgelegen Verenambacht, 
met veel koelvraag en vraag naar proceswater

- Er komen redelijk gelijksoortige bedrijven, 
waardoor er waarschijnlijk pieken in de vraag 
gaan ontstaan. 

Nieuw Reijerwaard

- Buffering is mogelijk door te koelen op 
momenten dat elektriciteit goedkoop is, de 
koeling hoeft namelijk niet continu aan te staan. 

- Het gebied is goed ontsloten, heeft een 
tankstation en een hotel.

kansen:

- Er is veel elektriciteit beschikbaar door drie 
(en in de toekomst vier) windturbines en grote 
dakoppervlakten die deels elektriciteit en deels 
warmte opwekken. Daarnaast kan gebruik 
gemaakt worden van organische reststromen.  

- PV en wind balanceren elkaar grotendeels 
waardoor er geen langdurige buffering nodig is. 

- Er is een specifieke warmtevraag voor 
proceswater. Daarom wordt er een stoomnet 
aangelegd. 

Legenda

Warmte (50 C)

AC
DC

Windturbine (3MW)

Warmtehub

Biovergister

Zonnepanelen boiler

Zonnepanelen PV

Piekbuffer batterij

Warmte (70 C)
Stoom (100 C)

Elektronen

Moleculen

Opwekking en balancering

Warmte

AC hoogspanning (bestaand)
AC laagspanning (bestaand)

Aquathermie 
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Bijlagen mainframe
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Uit analyse van de energievraag in Zuid- Holland 
wordt duidelijk dat de warmtevraag, met 33% lage 
temperatuur warmtevraag en 30% hoge tempera-
tuurvraag, de grootste energievraag is in de provin-
cie. Voor de energietransitie in Zuid-Holland bete-
kent dit dus ook nadrukkelijk kijken naar duurzame 
oplossingen voor de warmtevraag en de daarbij 
benodigde infrastructuur. Zo is het van belang 
de consequenties van de verschillende keuzen te 
doorgronden. Een transparante afweging van de 
verschillende opties voor verduurzaming van de 
warmtevraag is daarbij cruciaal. 

Daarnaast heeft de systeemkeuze ook invloed op 
de ruimtelijke impact. Zo vraagt een elektrische 
warmtevoorziening in de gebouwde omgeving om 
verzwaring van laag- en middenspannigsnet en 
heeft een enorme ruimtelijke impact qua benodigde 
ruimte voor extra wind en zonneparken. Daarnaast 
zijn goedkope individuele buitenlucht/waterwarmte-
pompen luidruchtig en beeldverstorend.

Economische kosten en baten
Op de volgende bladzijden zal duidelijk worden dat 
een grootschalig, collectief warmtenetwerk met 
geothermie als warmtebron cumulatief de meeste 
kosteneffectieve en duurzame oplossing lijkt. 
Om iets te kunnen zeggen over waarschijnlijke kos-
tenniveaus, worden vier scenario’s voor toekomstige 
duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland met 
elkaar vergeleken. Kosten die daarbij te onderschei-
den worden, zijn de volgende: warmteafgiftesys-
teem in huis; netwerkkosten; isolatie van gebouw; 
elektriciteit; kosten voor eventuele verzwaring van 
het elektriciteits-distributienet; kosten voor koeling 
en (als referentie) de huidige kosten voor stoken op 
gas:

1. Overstap op een collectief hoge temperatuur-
warmtenetwerk gevoed met geothermie, waarbij 
gebouwen beperkt aanvullend worden geïso-

Bijna negentig procent van de gebouwen in Nederland wordt verwarmd door lokaal opgewekte warmte met behulp van CV 
ketels -door verbranding van aardgas (ECOFYS 2016). De ambitie is om het gebruik van deze fossiele brandstoffen voor 
ruimteverwarming tot (vrijwel) nul te reduceren in 2050. Het overgrote deel van de warmtevraag zal dus, om deze ambitie 
te halen, ingevuld moeten worden met hernieuwbare energiebronnen. Zo kan warmte gewonnen en geproduceerd worden 
met geothermie, zonnethermie, omgevingswarmte met behulp van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas. Ook kan 
restwarmte, daar waar het in ruime mate beschikbaar is, worden benut.

sMart tHerMal grid

leerd en de warmteafgifte in het gebouw niet 
aangepast hoeft te worden.

2. Overstap op individuele lucht water warmtepom-
pen, uitgebreide isolatie van de gebouwen en 
aanpassing van het warmteafgiftesysteem voor 
lage temperatuur verwarming.

3. Overstap van een CV-ketel op aardgas naar een 
waterstofketel gevoed met waterstof geprodu-
ceerde waterstof met Wind op Zee en waarbij 
de warmteafgifte in het gebouw niet aangepast 
hoeft te worden.

4. Idem als 3, met verschil dat de benodigde 
waterstof geïmporteerd wordt vanuit elders op 
de wereld, bijvoorbeeld waterstofproductie in de 
Sahara.

Zo wordt grootschalig ingezet op geothermie, omdat 
dit een goed bijpassende warmtebron is van rond 
de 80°C - 90°C voor de warmtevraag van huidige 
warmteafgiftesystemen en bouwfysische configu-
ratie van bestaande woningen. Geothermie kan in 
vergelijking met elektriciteit, temperatuurcomfort 
bereiken zonder benodigde extra isolatie. Dat wil 
niet zeggen dat na-isoleren en energiebesparing bij 
bestaande woningbouw niet goed is, alleen dat we 
ons hier niet blind op moeten staren zonder de hele 
keten (globaal) te doorgronden.
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Goedkoopste warmtevoorziening per huishouden Vergelijking met andere warmtesystemen
euro/huishoudeneq/jaar

Scenario 2: Warmtepomp voor lage temperatuur warmtevraag
€ 6.000 warmtepomp incl. plaatsen warmtepomp en boiler (levensduur 20 jaar)
€ 7.500 isolatie gemiddeld (levensduur 30 jaar)
€ 5.000 aanpassen warmteafgiftesysteem (levensduur 30 jaar)
€ 160 3.000kWh * 5.45ct/kWh Wind op Zee

Systeemkosten (berekend aan de hand van de levensduur van systeemonderdelen) excl. transportkosten via LS- en MS-net(1):
715 euro/huishoudeneq/jaar + € 160 (3.000kWh/jaar * 5.45ct/kWh Wind op Zee(2)) ≥ 875 euro/huishoudeneq/jaar

Tender van Shell en Eneco voor windenergie; windstroom voor 0,0545 euro/kWh 
(Shell en Eneco besparen Nederland € 4,7 mrd windsubsidie– WattisDuurzaam.nl)

Totale initiële kosten(3) (30 jaar):
≥ 93.300.000.000 euro

Scenario 3: Waterstofketel voor lage temperatuur warmtevraag 
   + NL waterstofproductie

€ 1.500 waterstofketel (levensduur 30 jaar)

Systeemkosten excl. transportkosten via waterstofleidingen en elektrolysers:
50 euro/huishoudeneq/jaar + € 955 (17.500kWh * 5.45ct/kWh Wind op Zee) ≥ 1.005 euro/huishoudeneq/jaar

(46,5 GJa-1 (4)= 13.000 kWha-1 waterstofgas= 17.500 kWha-1 elektriciteit)

Totale initiële kosten (30 jaar):
≥ 107.000.000.000 euro

Scenario 4: Waterstofketel voor lage temperatuur warmtevraag 
   + waterstofimport
€ 1.500 waterstofketel (levensduur 30 jaar)

Systeemkosten excl. transportkosten via waterstofleidingen:
50 euro/huishoudeneq/jaar + € 380 (13.000kWh * 2,9ct/kWh waterstofimport) ≥ 430 euro/huishoudeneq/jaar

(46,5 GJa-1 = 13.000 kWha-1 waterstofgas)

Import waterstof 0,029 euro/kWh 
(Waterstof – de sleutel voor de energietransitie. Ad van Wijk)

Totale initiële kosten (30 jaar):
≥ 45.500.000.000 euro

Scenario 5: HR-ketel +aardgas 

Systeemkosten excl. belastingen en mogelijke CO2-heffing. ≥ 350 euro/huishoudeneq/jaar
Totale initiële kosten (30 jaar):
≥ 37.250.000.000 euro

1. Er moet in netverzwaring geïnvesteerd worden op het hoog-, midden- en laagspanningsnet, dus de kosten gaan nog meer stijgen. De kosten 
doorgronden voor deze verzwaringen valt buiten de scope van dit onderzoek.  

2. 5,45ct/kWh wind op zee is opgebouwd uit 1,4ct/kWh voor transportkosten en 4,05ct/kWh voor productiekosten.
3. De totale lage temperatuur warmtevraag zal dalen vanwege onder andere de isolatiemaatregelen bij huishoudens. De totale initiële kosten 

zullen dus anders verdeelt zijn
4. gemiddelde lage temperatuur warmtevraag huishoudens (ruimteverwarming en warm tapwater)

Voor de geothermie + warmtenetten scenarioberekening gaan we uit van 
ca 70% aansluiting van de gebouwde omgeving, 50% glastuinbouw en 
100% industrie. Dit betreft de lage temperatuur warmtevraag. Voor de 
aanvullende delen gaan we dus automatisch uit van een van de andere 
scenario’s. Echter zijn deze aanvullende scenariokosten niet berekend, 
vanwege de complexiteit van de berekeningen en dit buiten de scope van 
dit onderzoek valt. Om de warmtescenario's vergelijkbaar te maken zijn de 
'maatschappelijke' kosten uitgedrukt in kosten per huishouden per jaar. En 
gaan we uit van dezelfde verdeling van de lage temperatuur warmtevraag 
van 70/50/100 als bij het geothermie + warmtenetten scenario. Met per 
scenario de kosten voor één warmtesysteem om zo voor minimaal 30 jaar 
in de lage temperatuur warmtevraag te kunnen voldoen. De totale initiële 
kosten zijn berekend om de 'totale' maatschappelijke kosten/investeringen 
uit te drukken en te kunnen vergelijken. 
Berekening initiële kosten geothermie:

 > 255 aquifers in de Trias laag (+110 misboringen 9 mln. euro) 
 > 37 aquifers in de Krijt laag (+16 misboringen 7 mln. euro)
 > Aanlegkosten geothermieput Trias in 2030: 13 mln. per put
 > Aanlegkosten geothermieput Krijt in 2030: 10 mln. per put 
(PBL, Smart Thermal Grid)

Initiële kosten (incl. 30% misboringen):
4.800.000.000 euro

Berekening initiële kosten uitbreiding primair transportnet: 
Lengte aan te leggen primaire buisleiding: 600km

 > Aanlegkosten primair transportnetwerk: 5.210.000 euro/km 
(CE Delft, 2014: 44)

Initiële kosten:
3.126.000.000 euro

Berekening initiële kosten uitbreiding warmte(distributie)netten:
Aanleg

 > 70% van de bebouwde omgeving
 > 50% van het glastuinbouwgebied
 > 100% van de industriegebieden

Initiële kosten:
8.100.000.000 euro
(VESTA model, Bemmel, B van., 2015) 

Berekening initiële kosten Hoge Temperatuur Opslag:
 > Capaciteit benodigde warmte-opslag: 85 PJa-1

 > Capaciteit (referentie): 0,056 PJa-1 per put (1.520 putten)
 > Aanlegkosten (referentie): 2 mln. per put

Initiële kosten:
3.040.000.000 euro
(TNO, Hoge temperatuur opslag in de ondiepe ondergrond, 2013)

levensduur geothermieput is 30 jaar
levensduur primaire buisleiding is 30 jaar
levensduur warmte(distributie)netten is 50 jaar
levensduur warmte-opslag is 15 jaar

Totale initiële kosten (30 jaar):

18.866.000.000 euro

Systeemkosten (berekend aan de hand van de levensduur van sys-

teemonderdelen) incl. transportkosten per jaar:

3,8 mln. euro / PJa-1

Totale bruto lage temperatuur warmtevraag 2050:

165 PJa-1
incl. 10% verlies geo +net
incl. 20% verlies HTO
incl. restwarmte (ca. 50 PJa-1)
incl. TEO/H2-piekcentrales

=180 euro/huishoudeneq/jaar
0.0000465 PJa-1 lage temperatuur warmtevraag / huishoudeneq

Geothermie + warmtenetten scenarioberekening:
geothermie

primair transportnet

warmte(distributie)netten
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Om de verschillende maatregelen te kunnen verge-
lijken, passen we een rekenmethode toe. We delen 
de initiële kosten door de bespaarde of opgewekte 
energie over de hele levensduur. Vervolgens rekenen 
we deze factor toe naar een jaarlijks budget. De 
resulterende eenheid is euro per PJa-1. Met die 
eenheid kunnen we zowel de kosten voor individuele 
maatregelen als collectieve maatregelen als bespa-
ringsmaatregelen beschrijven en dus vergelijken. 
De voorbeeldsom in de tekst box laat zien hoe de 
eenheid werkt.

Afb. BM1: Wat zijn de meest effectieve besparingsmaatregelen uitgedrukt in euro/GJa-1.

Afb. BM1 is een bewerking van data uit:
PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (2013) VESTA, Ruimtelijke Energiemodel voor de Gebouwde Omgeving, 
Uitbreiding en dataverificaties. Tabel 28 : Schilefficiëntie voor Vesta (op basis van Voorbeeldwoningen 2011))
PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (2011) VESTA, Ruimtelijke Energiemodel voor de Gebouwde Omgeving, Data en Methoden. 
Bijlage 7: Kosten voor aanpassen gebouwschil naar label B per woning type en bouwjaar (in euro’s, exclusief btw)

euro/GJ/jaar

Kostenefficiëntie besparingsmaatregelen

Boven de grens van energiebesparingen van 3,9 euro 
per GJa-1 is het meer rendabel om te investeren in 
duurzame opwekking met geothermie. 

Voorbeeldsom 
Een rijwoning uit de periode 1940-1960 is een voorbeeld waarvoor besparingsmaatregelen zeer rendabel zijn. Om deze 
woningen met besparingsmaatregelen (met een levensduur van 20 jaar) een sprong te laten maken van label B naar label 
F waarmee 67 Gja bespaard kan worden, kost 11.930 EU per rijwoning. Dat betekent dat deze maatregelen 11.930 / (67 x 
20) = 8,9 euro per jaarlijks bespaarde GJ kosten. 
Dat is 8.900.000 euro per bespaarde PJa. 

Voor een woning in een flatgebouw (lager dan 4 verdiepingen) uit dezelfde periode kan er maximaal een sprong gemaakt 
worden van label D naar B wat slechts 6 GJ bespaart. Deze besparingsmaatregelen kosten 7.110 euro per woning, ofwel 
7110 / (6 x 20 jaar) = 59,3 euro per jaarlijks bespaarde GJ. 
Dat is 59.300.000 euro per bespaarde PJa. 
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Volop geothermie en warmtenetten
Geothermie wordt al benut voor het verwarmen en 
koelen van kassen en wordt ook steeds meer inge-
zet bij het verwarmen van kantoren en woningen. De 
keuze voor geothermie wordt gedreven vanuit het 
gebruik maken van lokale kenmerken, de betaal-
baarheid per eindgebruiker en de nauwelijks visuele 
impact op het landschap. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de warmterotonde en wordt tussen 2020 
en 2030 verder uitgerold.
Een Smart Thermal Grid bestaat uit: een variatie van 
warmtebronnen aangesloten op thermal backbones 
om warmte te transporteren (toekomstbestendig 
gedimensioneerd zodat er geringe warmteverlies 
optreedt maar ook rekening wordt gehouden met 
de groei van warmtetransport); en warmtenetten 
(distributienetwerk). 

Figuur ?: Aanleg warmtenet Dordrecht.
Bron: ?.

Warmtenetten gevoed door geothermie en rest-
warmte kunnen in eerste instantie dichtbij de grote 
clusters van lage temperatuur warmteafnemers 
(glastuinbouw en grotere woonkernen) aangelegd 
worden, en later worden uitgerold naar kleinere 
woonkernen. Vanwege kostenefficiëntie worden pan-
den verder dan 1,5 kilometer van geothermieputten, 
warmtenetten en transportleidingen niet aangeslo-
ten op het hoge en lage temperatuur warmtenet 
maar wel eventueel op een collectief bronnet gevoed 
door thermische energie uit oppervlaktewater.

Geothermisch grid
Het op grote schaal kunnen benutten van aardwarm-
te vraagt echter wel om coördinatie. De bronnen 
moeten namelijk onderling op minimaal 1,5 kilome-
ter afstand liggen om niet in elkaars invloedssfeer 
te komen waardoor het rendement wordt verlaagd 
(Provincie Zuid-Holland, 2013:48-55). Bij teveel on-

Figuur ?: Aanleg warmterotonde Rotterdam, 
Bron: http://nieuws.eneco.nl/leidingen-warmtenet-tussen-rozenburg-en-vlaardingen-geplaatst

derlinge afstand wordt de beschikbare aardwarmte 
niet optimaal benut en is het distributienetwerk min-
der efficiënt. Er is dan ook grote behoefte aan een 
structuurvisie voor de ondergrond waarin dit wordt 
geregeld. Het ontbreken hiervan werkt momenteel 
ook vertragend bij het verlenen van vergunningen 
aan de pionierende geothermieondernemers. 

Warmtetransitie
Veel van de werkelijke kosten in de praktijk zullen 
afhangen van tal van factoren die nu niet meegeno-
men zijn. Zo maakt het wezenlijk verschil hoe groot 
de afzetmarkt is van een grootschalig collectief 
netwerk. De aanlegkosten van het netwerk moeten 
worden verdeeld over het aantal aansluitingen. 
Hoe meer huishoudens (bijvoorbeeld in één straat) 
zijn aangesloten op het warmtenetwerk hoe lager 
de kosten per aansluiting zijn. Dit is ook de reden 
waarom het zo urgent is om een eventuele keuze te 
maken voor de aanleg van een collectief warmte-
netwerk. Hoe langer daar mee gewacht wordt, hoe 
meer huishoudens eigen voorzieningen hebben en 
minder baat hebben bij aansluiting op een collectief 
systeem. 
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smart thermal Grid -2030

Tot 2030 wordt elk verstedelijkingsgebied met geother-
miepotentie en thermal backbones in de nabijheid (<1,5 
km, in verband met aansluitkosten) een aansluiting op 
het Smart Thermal Grid. Afhankelijk van de configuratie 
van de gebouwen per wijk wordt dit een hoge tempera-
tuur warmtenetwerk (>60 °C) zoals oude stadkernen, of 
een lage temperatuur warmtenetwerk (30 -50 °C) zoals 
nieuwbouwwijken. 

Gebaseerd op onder andere: TNO, 
België: Atelier Diepe Geothermie, VITO, Heat Plan 2020
Duitsland: Heat roadmap Europe, Geothermal Atlas 

doublet, 0,5 PJa-1 per put (Trias): totaal 130 putten -> 65 PJa-1

doublet, 0,15 PJa-1 per put (Krijt): totaal 53 putten -> 8 PJa-1

hoofdwarmteleiding / Thermal Backbone

gebied aangesloten op collectieve warmtenetten (<1,5 km tot bron/warmte-infra)

restwarmtebronnen (getekend oppervlakte naar vermogen): : ±50 PJa-1

Hollandswarmwatercentrale: ±10 PJa-1

gascentrale op waterstof voor piekvraag elektriciteit en warmte: ±10 PJa-1

procesefficiëntie warmte

warmteproductie

Bodem minder geschikt voor warmte-opslag in de bodem (aquifers)

Seizoensopslag warmte: ±40 PJa-1

conversiestation

BIO raffinage industrie

BIO chemische industrie

Hollandswarmwatercentrale
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smart thermal Grid -2050

Gebaseerd op onder andere: TNO, 
België: Atelier Diepe Geothermie, VITO, Heat Plan 2020
Duitsland: Heat roadmap Europe, Geothermal Atlas 

doublet, 0,5 PJa-1 per put (Trias): totaal 255 putten -> 128 PJa-1

doublet, 0,15 PJa-1 per put (Krijt): totaal 37 putten -> 5 PJa-1

hoofdwarmteleiding / Thermal Backbone

gebied aangesloten op collectieve warmtenetten (<1,5 km tot bron/warmte-infra)

restwarmtebronnen (getekend oppervlakte naar vermogen): : ±50 PJa-1

Hollandswarmwatercentrale: ±10 PJa-1

gascentrale op waterstof voor piekvraag elektriciteit en warmte: ±10 PJa-1

procesefficiëntie warmte

warmteproductie

Bodem minder geschikt voor warmte-opslag in de bodem (aquifers)

Seizoensopslag warmte: ±85 PJa-1

conversiestation

BIO raffinage industrie

BIO chemische industrie

Lage temperatuur warmtevraag gebouwde omgeving 
en glastuinbouw ZH 2050 : ±140 PJ

Tot 2050 wordt een steeds groter gedeelte van het 
bebouwd gebied van stadsverwarming voorzien, waar-
door er stapsgewijs een dekkend en robuust netwerk 
ontstaat, waaraan warmte kan worden geleverd en ont-
trokken. Op strategische plekken in het netwerk zullen 
(seizoen)buffers worden aangelegd (LTO Glaskracht, 
2013: 6). Alleen in bepaalde delen van het buitengebied 
waar de dichtheid van de warmtevragers te beperkt is, 
en ook geen goede kansen voor geothermie zijn, wor-
den nog mogelijke individuele voorzieningen getroffen.
Binnen de tijdspanne verschuift het aandeel van de ver-
schillende warmtebronnen. Geothermie (Trias en Krijt) 
zal langzaam maar zeker de belangrijkste warmtebron 
worden voor de collectieve warmtevoorziening. Over 
tijd kan zelfs een deel van de diepe geothermie, waarbij 
stoom vrijkomt, worden aangewend voor de opwekking 
van duurzame elektriciteit. Industriële restwarmte zal 
als (minder duurzame) bron op den duur mogelijk ook 
worden vervangen door geothermie.
In de loop der tijd zullen er nieuwe duurzame rest-
warmtebronnen bijkomen (onder andere vrijkomt bij 
biochemie en elektrolyse), uitgegaan wordt van 50 
PJa-1 restwarmte in 2050. Mensen denken vaak dat 
restwarmte verdwijnt. Zoals je een huis kunt isoleren 

en dan de restwarmte verdwijnt. Maar restwarmte is 
een onderdeel van een proces. Als je waterstof maakt, 
krijg je als restproduct warmte. Dit kun je niet isoleren. 
Als je uit gas elektriciteit maakt krijg je warmte. Overal 
komt warmte bij vrij. Ook in de toekomst. Restwarmte 
verdwijnt niet. De bronnen kunnen verdwijnen, maar 
daar zullen andere voor terug komen.

Als alle restwarmte jaarrond wordt uitgekoppeld uit de 
industrie, is er grootschalige warmteopslag nodig.
Daarnaast moet geothermie een constante warmte 
leveren in verband met de financiering (en verstopping 
bij stil zetting) die men over 30 jaar wil afschrijven. 
Daardoor levert geothermie in de zomer ook warmte. 
Het matcht echter niet met de warmtevraag waar grote 
seizoensverschillen zijn. Per saldo vragen we maar 
circa 3/5 maanden veel warmte (en gemiddeld jaarrond 
voor warmtapwater hoge temperatuur, ca. 70°C). 
Daarom is er seizoensopslag van warmte nodig bijvoor-
beeld in de vorm van HTO (Hoge Temperatuur Opslag). 
Strategische situering van seizoensopslag warmte 
is onder andere tussen het hoofdtransportnetwerk 
(>90°C) en het distributienetwerk (<90°C).

Export Warmte 

Export Warmte 

Export Warmte 

Hollandswarmwatercentrale

Rotterdam

Den Haag

Leiden

Dordrecht

Export Warmte 
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redundantie door smart multi Commodity

Figuur ?: ‘s Werelds grootste elektrolyse-systeem, Energiepark 
Mainz, Duitsland.
Bron: Siemens.

Er zijn een aantal cruciale energiesysteemonderdelen, gekoppeld aan energie- en/of grondstoffenstromen, aan te wijzen 
die bijdragen aan een robuust en toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast dragen deze onderdelen bij aan de koste-
nefficiëntie van het energiesysteem en de ruimtelijke kwaliteit in algemene zin. Er zullen nieuwe systemische en ruimtelij-
ke knopen ontstaan die ook nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen ontlokken. 
Redundantie door smart multi commodity is dat systemen naast dat ze onafhankelijk kunnen opereren, zodat de levering 
bij uitval van één systeem ten minste gedeeltelijk door kan gaan, ook door middel van conversie van energie-overschotten 
van een ander systeem kunnen blijven leveren. 

Vroeger vond centrale energieconversie plaats bij 
bijvoorbeeld gasfabrieken waar stadsgas werd ge-
produceerd en via een gasnetwerk naar individuele 
afnemers werd gedistribueerd, verbranden huidige 
energiecentrales aardgas, kolen en biomassa om 
elektriciteit, en (rest)warmte te produceren. De beno-
digde primaire fossiele energiegrondstoffen worden, 
veelal in nabijheid, fysiek opgeslagen (kolenbergen, 
oliedrums en ondergrondse gasopslag). Hernieuw-
bare primaire energiebronnen zoals zonne-energie 
en wind ('dunner' door een lagere energiedichtheid 
dan fossiele energiegrondstoffen) kunnen op zich-
zelf niet grootschalig opgeslagen worden maar moe-
ten eerst worden omgezet naar elektriciteit, warmte 
of moleculen. Doordat de meeste hernieuwbare 
energiebronnen niet volcontinu voorradig zijn, door 
afhankelijkheid van onder andere weersomstan-
digheden, is er ruimte nodig om bruikbare energie 
(elektriciteit, warmte, moleculen) op te slaan. 

In het toekomstige energiesysteem, kan in de keten 
van bron naar afnemer onderweg nog geswitcht 
worden van energiedrager, voor backup of tekort/
overschot op een energiesysteem. 
Doordat hernieuwbare energie 'dunner' is dan fossie-
le energiegrondstoffen is redundantie gewenst. Re-
dundantie in de vorm van meerdere conversiemoge-
lijkheden tussen energiedragers, waardoor transport 
van energiedragers van bron tot lokale distributie-
netwerken niet gebonden is aan een specifiek type 
energie-infrastructuur -het doel (bijv. warmtecomfort 
bij eindgebruikers) heiligt de middelen-.  
Op een aantal plekken binnen Zuid-Holland zullen 
in het Mainframe-perspectief, niet geheel toeval-
lig, meerdere energie-infrastructuren naast elkaar 
komen te liggen of elkaar kruisen. Plekken met 
aansluiting op verschillende energie-infrastructuren 

dichtbij energievragers zijn geschikt voor conver-
sie-units als back-up voor piekvraag. Zo zijn locaties 
van bestaande gascentrales uitermate geschikt voor 
(nieuwe) conversie-units, omdat vaak al een uitste-
kende aansluiting is op gas, elektra, warmtenetten 
en ook oppervlaktewater. Hier zouden TEO-H2-cen-
trales kunnen komen. Dit zijn centrales waar Ther-
mische Energie Oppervlaktewater met toevoeging 
van elektriciteit warmte levert, en waar waterstof 
(H2) verbrandt kan worden voor de productie van 
elektriciteit en warmte. 
Op plekken waar energie-infrastructuren elkaar krui-
sen verder van energievraag, zoals de Rotterdamse 
haven maar ook de 'strook' tussen Zoetermeer en 
Roelofarendsveen (zie kaart pagina 87), kunnen 
conversie-units gebouwd worden. Op plekken waar 
energie-infrastructuren met CO2-infrastructuur krui-
sen kunnen ook grondstoffen gemaakt worden.

Bijgaand schema toont een mogelijke combinatie 
van energie- en grondstoffen commoditeiten en 
netwerken. Dit resulteert in een hybride energie- 
en grondstoffenvoorziening die robuust is naar 
de toekomst, bestand is tegen piekvraag en 
piekproductie, kosteneffectief is en met een 
minimale ruimtelijke impact. 

De energiemix van pagina 90 (ook hoeveelheden) is 
hier vertaald in multi commodity van de energie-in-
frastructuren en energie-stromen. Hier wordt de 
(back-up)-koppeling en afhankelijkheid tussen de 
energie-systemen duidelijk. Zo is de waterstofpro-
ductie afhankelijk van de aanvoer van elektriciteit 
van Wind op Zee.
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smart multi Commidity -energiemix
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Houtige biomassa; uit bestaande en aan te planten bossen  

Afvalwater

Wind op Zee

Wind op Land en zonnevelden

Procesefficiëntie industrie; output: restwarmte en CO2

Geothermie (aadwarmte)

Aquathermie

Biomassa (rest)stromen van bosbouw en glastuinbouw

RWZI; biomassastromen scheiden uit afvalwater

Aanlanding Wind op Zee

Biochemie

Elektrolyse

Waterstoftransport via (gecoated) aardgasnetwerk 

Elektriciteitsnetwerk

Hoge temperatuur thermal backbones; 70 - 100°C

TEO-H2-centrales als back-up voor elektriciteits- en warmtelevering

Biogas-opslag

Waterstofopslag in lege gasvelden

Seizoensopslag warmte (Hoge Temperatuur Opslag, warmtemeer, warmtebuffer)

CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee

Transport houtige biomassa

Aardgasnetwerk

Transport groene grondstoffen

Midden temperatuur warmtenet -distributienetwerk

Houtige biomassa o.a. voor bouwsector

Waterstof en biogas voor zwaartransport

Elektrisch personenvervoer

Industrie gevoed door elektriciteit, waterstof en groene grondstoffen, zowel voor 
energie als feedstock

Energielevering aan (industrie en) glastuinbouw

Energielevering bebouwing (bestaand of met huidig warmteafgiftesysteem)

Energielevering bebouwing (geïsoleerd en met lage temperatuur 
warmteafgiftesysteem)
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teo/H2-centrales

(Oude) gascentrales worden omgebouwd tot TEO- 
(Thermische Energie Oppervlaktewater) en H2-centrales 
als back-up voor de piekvraag naar warmte en elektrici-
teit. Daarnaast worden nieuwe TEO-centrales voorge-
steld op de kruising tussen water, elektriciteitsnet en 
warmtenet nabij en in stedelijk gebied,

Hollandswarmwatercentrale

Zeewaterwarmtecentrale

Zeewaterwarmtecentrale

Centrale RoCa

Energiecentrale Den Haag

E.ON-centrale Leiden

E.ON-centrale Galileïstraat
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Energiedragers

Afb. ?: Power 2 Gas (waterstof), Rozenburg, Nederland.
Bron: Hier Verwarmt.

ε + H20 <--> H2 + ½ O2

Waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden
Een goed voorbeeld hiervan is Power-to-H2Fuel waar-
bij waterstof (H2) uit elektrolyse onder gewone atmo-
sferische omstandigheden in een dragervloeistof of 
in poedervorm wordt opgeslagen. Dit maakt H2Fuel 
zeer geschikt als motorbrandstof, omdat er geen 
hogedruktank voor nodig is om het op te slaan en te 
transporteren zoals bij waterstofgas. Bij verbranding 
van H2Fuel komen er geen schadelijke stoffen vrij. 
Bij het proces waar waterstof uit de vloeistof wordt 
gehaald is het rendement bijna 100%. De drager-
vloeitof kan worden gerecycled, en na gebruik kan er 
weer opnieuw waterstof in worden opgeslagen.

In de zoektocht naar potentiële energieopslag voor 
duurzame energie is het omzetten van elektriciteit 
naar groene grondstoffen en energiedragers een 
goede optie. Gas is in het algemeen makkelijker op 
te slaan dan elektriciteit.

Bij Power-to-Hydrogen wordt via elektrolyse water 
gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). De 
waterstof kan worden bijgemengd met aardgas en 
in beperkte mate (maximaal 20%) ingevoed worden 
op het aardgasnetwerk. Eventueel 100% als er een 
nieuwe coating in het bestaande gasnetwerk wordt 
aangebracht. Dit mede omdat een waterstofmole-
cuul veel kleiner is dan de moleculen in aardgas, en 
zodoende dwars door de buizen en of koppelingen 
gaat. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als 
transportbrandstof of in de industrie. 
Het proces van elektriciteit naar waterstof en 
het weer terug omzetten in elektriciteit heeft een 
efficiëntie van 50 - 70 procent. Er gaat dus 30 to 50 
procent van de oorspronkelijke energie verloren. 
Door de grote vraag naar elektriciteit is het wense-
lijk om de installatie dichtbij een productielocatie of 
hoogspanningsstation te plaatsen.

Energiepark Mainz in Duitsland is de eerste Power-
to-Gas elektrolyse-installatie van meer dan 1 MW. 
Het heeft een piekvermogen van 6 MWel en 4 MWel 
continue capaciteit. De geproduceerde waterstof 
wordt gecomprimeerd door een ionische compres-
sor, ter plaatse opgeslagen en ingevoed in het aard-
gasnetwerk. Met de bouw van de complete installa-
tie is een bedrag van 19 miljoen dollar gemoeid. 

De warmtevoorziening in Nederland is rond 1960 
overgegaan op aardgas. Voor 1960 werd er in vele ste-
den in Nederland, stadsgas gebruikt voor verlichting, 
verwarming en om te koken. Stadsgas bestond voor 
een groot gedeelte (55-60%) uit waterstof. Het werd 
ook wel districtgas genoemd, in verband met een zich 
in de nabijheid bevindende gasfabriek. Hier werd het 
gas geproduceerd door steenkool te verhitten zonder 
toetreding van zuurstof. Met de grootschalige aanleg 
van het aardgasnetwerk ging men over op aardgas voor 
verwarming, warmtapwater en om te koken. 

Power to Hydrogen

Afb. ?: Elektrolysehal met elektrolysers, Energiepark Mainz, Duitsland.
Bron: Siemens.

Afb. ?: ‘s Werelds grootste elektrolyse-systeem, Energiepark 
Mainz, Duitsland.
Bron: Siemens.

 > elektriciteitsaanvoer;
 > wateraanvoer;
 > opslagcapaciteit van gas;
 > eventueel aansluiting op het (aard)-gas-

netwerk;

 > gas is makkelijker op te slaan dan 
elektriciteit;

 > ook te gebruiken als transportbrandstof 
en in de industrie;

 > er komen geen schadelijke stoffen vrij 
zoals stikstofoxiden of zwaveloxiden;

 > omkeerbaar proces van gas naar 
elektriciteit mbv verwerkingsinstallatie 
(uitvoer: elektriciteit en water);

H2fuel
 > op te slaan bij kamertemperatuur; dus 

geen hogedruktank nodig zoals in geval 
van puur waterstof;

 > explosief;
 > huidig (aard)gasnetwerk waarschijnlijk 

niet robuust genoeg voor 100% invoe-
ding waterstof (eventueel op te lossen 
door eerst een beschermende coating in 
het netwerk te spuiten);

 > huidige cv-installaties niet geschikt om 
100% waterstof te verbranden;

 > er gaat 30 tot 50% van de oorspronkelij-
ke energie verloren;
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Warmte

Afb. ?: Boiler huis in Niedergösgen waar stoom wordt gegene-
reerd met 2 electrode-boilers; totaal-vermogen: 22MW.
Bron: Alpiq; http://www.alpiq.com/media-target-group/me-
dia-releases/media_releases.jsp?news=tcm:95-150090&.

Power-to-Heat wordt ingezet als Smart Multi 
Commodity-opslag. Als er een overschot is aan 
elektriciteitsproductie, wordt via een grote ‘heater’ 
(hoogspanning elektrode ketel) water opgewarmd 
en opgeslagen in een gekoppeld warmtenet of 
opslagunit. Het proces van elektriciteit naar warmte 
heeft een efficiëntie van ±95 procent.

In Denemarken en Duitsland wordt al langere tijd 
gebruik gemaakt van Power-to-Heat-installaties. 
Mede doordat deze landen een groot aandeel aan 
duurzame energie hebben. De gerealiseerde instal-
laties zijn met name gekoppeld aan grote energie-
gebruikers en gemeentelijke nutsbedrijven. Zo is 
bijvoorbeeld de stad Flensburg in Duitsland, één van 
de pioniers die probeert te profiteren van prijsfluc-
tuaties in de elektriciteitsmarkt. Met een 30 MW 
Power-to-Heat-installatie gebruikt het overtollige 
elektriciteit om water op te warmen tot 100 oC. Dit 
water komt vervolgens in een warmwateropslag van 
29 mln. liter water, om vervolgens in het warmtenet 
te komen. 

Afb. ?: Power-to-heat-installatie, Neukölln, Duitsland.
Bron: Vattenfall; https://corporate.vattenfall.de/newsroom/
pressemappe/pressemappe-fernheizwerk-neukolln-neue-er-
zeugungsanlagen/.

BRON: 
CE Delft; Potential for Power-to-Heat in the Netherlands.

Power to Heat (stoom)

ε + H20(l) <--> H2O(v, P verhoogd)

 > elektriciteitsaanvoer;
 > nabijheid van warmtenet of stoomnet; 

of een opslag-unit;
 > in combinatie met thermische 

krachtcentrale terug om te zetten in 
elektrciteit;

 > maakt gebruik van de potentie van 
warmtenetten als opslag;

 > flexibiliteit in gebruik;
 > goedkoop en makkelijk te managen;

 > thermische krachtcentrale nodig om 
stoom terug om te zetten in elektrici-
teit;

Afb. ?: Power-to-heat 10.000 m3 warmwateropslag, Neukölln, 
Duitsland.
Bron: Vattenfall; https://corporate.vattenfall.de/newsroom/pres-
semappe/pressemappe-fernheizwerk-neukolln-neue-erzeugungs-
anlagen/.

In Denemarken zijn de afgelopen jaren 44 Power-to- 
Heat-installaties aanbesteed. In 2015 stond er voor 
400 MWe aan capaciteit.

Onlangs is in Zwitserland een Power-to-Heat sys-
temen opgeleverd die elektriciteit omzet in stoom. 
Door de nabijgelegen waterkrachtcentrale voor de 
elektriciteitsvoorziening en de stoomlijn tussen de 
kerncentrale bij Gösgen en de papierfabriek van 
Model AG, is dit een locatie optimaal voor flexibili-
teit in gebruik. 
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Warmte

Afb. ?: Warmteopslag Diemen, 22.000 m3.
Bron: Nuon/Jorrit Lousberg.

Afb. ?: WKO-bron.
Bron: https://www.duurzaammbo.nl/warntekoudeopslag-wko.

Warmteopslag kan zowel bovengronds als onder-
gronds en eventueel gecombineerd met koude zoals 
bij Warmtekoudeopslag (WKO) in de bodem. We 
beschrijven hier opslagtechnieken van thermische 
energie met temperaturen van 10 tot 100 graden 
Celsius.

Warmtebuffer bovengronds
Een buffervat kan zowel kleinschalig thuis, als 
grootschalig in grote warmteopslag (zoals te zien 
op bovenstaand figuur). 

Warmtebuffer ondergronds
Zo wordt WKO gebruikt om gebouwen te verwarmen 
en/of koelen. Dit is methode om energie in de vorm 
van warmte of koude op te slaan in de bodem. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van watervoerende lagen 
in de bodem. In de zomer wordt het koele grondwa-
ter gebruikt om gebouwen te koelen. Het warmte 
water wordt opgeslagen in de bodem tot het weer 
nodig is voor ruimteverwarming in de winter. 

Dit kan zowel in een open systeem in de water-
voerende lagen als in een gesloten systeem in een 
gegraven ondergrondse buffer of bodemwarmtewis-
selaars met buizen. Deze laatste gesloten systemen 
zijn over het algemeen kleinschaliger en geschikt 
voor vooral woningbouw. 

Warmteopslag  > aansluiting op een warmtebron of 
warmtenet;

 > mogelijkheid om warmte te distribu-
eren;

 > bij seizoensopslag ook voldoende 
warmte beschikbaar tijdens de koudere 
wintermaanden;

 > bij het proces van warmte opslaan in 
de zomer en pas in de winter gebruiken 
gaat warmte verloren

Afb. ?: Werkingsprincipe Ecovat, warmte-koudeverdeling.
Bron: Ecovat; http://www.ecovat.eu/.

Een ander voorbeeld van ondergrondse warmteop-
slag is Ecovat. “Bestaande systemen voor thermische 
energieopslag verpompen het water in het vat, waar-
door een gemiddelde temperatuur in het vat ontstaat. 
Dit betekent minder energiekwaliteit (exergie). Ecovat 
onderscheidt zich in innovatie doordat er géén water 
uit het vat verpompt wordt. Het water blijft op zijn plek 
en de energie in het vat wordt uitgewisseld via de bin-
nenwand van het vat. Door warmte-uitwisseling is het 
systeem efficiënter en goedkoper in gebruik.”

Hoge temperatuur opslag ondergronds
Het gaat bij HTO om hoge temperatuur (seizoens)
opslag van >60°C. Bij deze systemen kunnen hoge 
temperatuuroverschotten zoals restewarmte en 
geothermische warmte opgeslagen worden in de 
ondergrrond tot het moment dat de warmte nuttig 
gebruikt kan worden. "Bij voorkeur in een watervoe-
rend pakket met een scheidende laag erboven om 
warmteverliezen naar bovenliggende lagen te beper-
ken."1. Het voordeel van dit systeem is dat er geen 
aanvullende warmtebronnen nodig zijn doordat 
direct warmte geleverd kan worden van >50°C.

Strategische situering van seizoensopslag warmte 
is onder andere tussen het hoofdtransportnetwerk 
(>90°C) en het distributienetwerk (<90°C).

1. Thermisch rendement hoge & middel hoge temperatuur warmteopslag in de bodem, IF Technology
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Figuur: Randstad Noordring 380 kV -ondergrondse kruising.
Bron: Techconsult,
http://www.techconsult.nl/project/bouwma-
nagement/randstad-noordring-380-kv/.

Steeds vaker worden hoogspanningsverbindingen 
van 110 kV en 150 kV ondergronds aangelegd. Tot 
150 kV zijn deze kabelverbindingen relatief eenvou-
dig aan te leggen. De kosten zijn vergelijkbaar met 
de kosten voor een bovengrondse verbinding.
Om ervaring op te doen heeft TenneT onder ande-
re 20 kilometer van een 380 kV-verbinding in de 
Randstad ondergronds aangelegd tussen Delft en 
Pijnacker.

Veel van het middenspannings- en laagspannings-
netwerk -vanaf 50 kV- voor de distributie naar de 
afnemers ligt in Nederland al ondergronds. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld landen in Azië, waar 
elektriciteitsdistributie naar de afnemers vaak voor 
een wirwar aan kabels boven de straten zorgt. 

De afweging tussen bovengronds of ondergronds 
wordt vaak ingegeven door de maatschappelijke im-
pact met als speerpunten onder andere landschaps-
behoud en het versmallen van magneetveldzones. 

Bij de aanleg van een grondkabel is er eventueel 
grondverbetering nodig voor de warmteafdracht 
en het voorkomen van de uitdroging van de grond 
(in verband met de thermische weerstand van de 
grond). Grondverbetering is bijvoorbeeld belangrijk 
bij zware kabels door veengrond. Daarnaast moet 
de kabel geïsoleerd zijn tegen vocht en lekstroom 
en bestand tegen boomwortels en graafwerkzaam-
heden. De kabels worden vaak dieper dan een meter 
onder het maaiveld gelegd. Dit zorgt voor een grote 
sleuf door het landschap en eventueel agrarische 
activiteit die tijdelijk niet door kan functioneren.

Een ontwikkeling die hier verandering in heeft ge-
bracht is bekend vanuit de olieindustrie namelijk het 
horizontaal gestuurd boren. Dit is een boortechniek 
zonder sleuf die gebruikt kan worden voor de aanleg 
van ondergrondse infrastructuur waaronder elektri-
citeitskabels. Dit is echter wel duurder en specialis-
tisch werk. Daarentegen hoeft zijn er grootscheepse 
graafwerkzaamheden nodig. Bij de kruising van 
weg- en waterwegen wordt er wel veelal geboord 
met deze techniek.

elektriciteitsnet -ondergronds  > grondverbetering;  > landschapsbehoud;
 > versmallen magneetveldzones;

 > onderhoud vergt graafwerkzaamheden;
 > grondkabels kunnen niet meer worden 

aangepast of makkelijk worden 
vervangen als ze eenmaal zijn gelegd; 
in tegenstelling tot bovengrondse 
elektriciteitskabels;

Figuur: Randstad 380 kV Noordring, Boring A4 Leiderdorp.
Bron: Tennet, https://www.youtube.
com/watch?v=q6kT-rGO6Xw.

BRON: 
Hoogspanningsnet, http://www.hoogspanningsnet.com/over-hoogspanningsmasten/luchtlijnen-grondkabels/kan-alles-niet-ondergronds/

450 kV zeekabel
De 450 kV zeekabels, kan over lange afstanden 
ondergronds/onderwater worden gelegd en kent 
weinig verlies, doordat gelijkstroom wordt gebruikt. 
Wisselstroom kabels ondergronds of onderwater 
over lange afstanden hebben nog teveel last van het 

skineffect (hogere stroomdichtheid bij het opper-
vlak), inductie tussen de kabels en het water (vloei-
baar en geleidend zeewater). Hierdoor verhoogt de 
weerstand waardoor er hitte-ontwikkeling ontstaat 
en de efficiëntie van geleiding daalt.
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Een alternatief
Door minerale bouwmaterialen te vervangen door 
biobased bouwmaterialen wordt de uitstoot van CO2 
geminimaliseerd. Sterker nog: in biobased materi-
alen kan CO2 voor lange tijd worden opgeslagen, 
misschien wel voor enkele honderden jaren. Daar-
door wordt CO2 onttrokken aan de atmosfeer. Studio 
Marco Vermeulen heeft becijferd dat de bouw van 1 
miljoen woningen op conventionele wijze gepaard 
gaat met 55 Mton CO2 emissie. Met de keuze van 
biobased materialen kan die hoeveelheid CO2ver-
meden worden en tegelijkertijd kan er 45 Mton CO2 
worden opgeslagen. Een verschil van 100Mton! In 
tegenstelling tot kostbare opslag onder de Noordzee 
wordt met deze vorm van CO2 opslag juist waarde 

De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook de mondiale druk op natuurlijke grond-
stoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar 
voor infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw. De studie van Metabolic toont aan dat binnen de bouwsector beton de groot-
ste negatieve impact heeft op de provincie. Verandering in de bouwsector is daarom noodzakelijk, zeker nu de provincie 
Zuid-Holland aan de vooravond staat van een enorme woningbouwopgave; tot 2030 wordt de woningbouwopgave geschat 
op 210.000 woningen. 

Zuid-Houtland

gecreëerd in de vorm van woningen. Voor vrijwel alle 
gebouwdelen bestaan biobased alternatieven zoals 
houtwol voor isolatie en hennepvezel en vlas in 
biocomposieten elementen. Maar vooral het gebruik 
van massief hout als materiaal voor het casco; de 
wanden, vloeren, trappen en daken, biedt grote kan-
sen. Daarmee kan de bouw een actieve rol vervullen 
in de strijd tegen klimaatverandering. 

Massief houtbouw
In Nederland staat massieve houtbouw nog in de 
kinderschoenen, maar toepassing in bijvoorbeeld 
Oostenrijk en Duitsland toont de grote kansen voor 
de bouwsnelheid, de bouwkosten en de gezondheid 
van bouwvakkers. De PZH heeft een grote bouwop-

gave, maar wil deze op een duurzame verantwoor-
delijke manier ontwikkelen. Houtbouw heeft een 
positief CO2 effect. Echter, wordt er nog minimaal 
gebouwd met hout door gebrek aan ervaring en een 
standaard bouwcultuur. De provincie kan de bouw-
cultuur met deze strategie in transitie brengen. De 
toepassing van hout zorgt voor een korte bouwtijd 
i.v.m. prefabricatie. Wat een positief effect heeft op 
de grote woningvraag.

Bij de methode massief houtbouw wordt lokaal, 
snelgroeiend hout kruislings verlijmd tot grote pla-
ten in verschillende diktes onder de benaming cross 
laminated timber (CLT). Hiervan kunnen op industri-
ele wijze bouwelementen worden geprefabriceerd in 
de gewenste vorm en voorzien van sparingen voor 
deuren en leidingen. Deze elementen worden op de 
bouwplaats ‘droog’ geassembleerd. 
Massief houten elementen zijn eenvoudig te ver-
vangen of aan te passen waardoor deze gebouwen 
een zekere mate van flexibiliteit in gebruik hebben. 
Wanneer een CLT gebouw niet meer voldoet kan 
het eenvoudig worden gedemonteerd en gerecycled 

worden tot laagwaardige houtproducten zoals fineer, 
spaanplaat en isolatiemateriaal of uiteindelijk in een 
biomassacentrale verbrand worden tot energie. 
Gebaseerd op de routekaart verstedelijking van de 
Provincie Zuid-Holland zal het merendeel van de 
woningbouwopgave, ongeveer 80%, in bestaand 
stedelijk gebied gerealiseerd worden. Deze woning-
bouwprojecten vinden plaats nabij hoogwaardige 
openbaar vervoer (HOV) haltes. Daarbij worden ook 
verouderde bedrijventerreinen getransformeerd 
tot multifunctionele woonwijken. Dankzij het lage 
gewicht is hout bij uitstek geschikt om extra ver-
diepingen toe te voegen aan bestaande gebouwen. 
De overige 20% van de woningen kunnen worden 
gecombineerd met de nieuwe bossen. Daarmee 
ontstaan aantrekkelijke woonlandschappen die 
momenteel schaars zijn in Zuid-Holland. Momenteel 
wordt er gewerkt met mineralen en het negatieve 
effect hiervan is enorm. Door te inspireren/ bewijzen 
dat houtbouw haalbaar is in de huidige markt wordt 
de keten gestimuleerd om met biobased materialen 
te werken. Met deze circulaire woningbouwstrategie 
kan de seriematigheid van houtbouw voor midden-
klasse woningen getest en bewezen worden.
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Grondstoffenwinning
Locaties voor aanplant bossen en bosbouw
Groei bomen
Duurzame houtkap in aangeplant bos na 20 jaar
Veehouderijen
Slachterij
Productie melaminelijm/hechtmiddel 

Productie constructief hout
Opslag stamhout bij zagerij
De ontschorsing van stamhout
Het zagen van stamhout tot constructief hout
Constructief hout

1a

2

1
1b

1c

1d

1e

1f

2a

2b

2c

2d

Productie CLT elementen
Opslag constructief hout bij fabriek
Het drogen van constructief hout
Verbinden constructief hout d.m.v. vingerlassen 
Schaven van het constructief hout

3a

3b

3c

3d

4
4a

4b

4c

4d

3

Prefab woningbouw
Montage prefab bouwelementen
Afwerking woningen
Woonwijk, lange levensduur van gebruik 
Aanpassingen en hergebruik woningen
Demontage CLT elementen 
Direct hergebruik CLT voor hetzelfde doeleinde

Hergebruik CLT elementen
Cascaderen CLT element tot fineer
Cascaderen CLT element tot spaanplaat
Cascaderen CLT element tot isolatieplaat
Verbranden CLT element tot energie

5
5a

5b

5c

5d

5e

5f

6a

6b

6c

6d

6

Productie prefab CLT elementen
Aanbrengen hechtmiddel
Opbouw CLT paneel
Samenpersen CLT paneel
Zagen en opbouw prefab bouwonderdeel 
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+ 8 m3/ha/jaar stamhout

+ 0 ton CO2e-emissies extra
opgeslagen per hectare

2040, een meer divers en aantrekkelijk bos2018, bijplant boomsoorten en selectieve kap

+ 8 m3/ha/jaar stamhout

+ 5,5 ton CO2e-emissies extra
opgeslagen per hectare

2040, het aangeplante bos is kaprijp2018, aanplant rabattenbossen / broekbossen

+ 1 m3/ha/jaar stamhout

+ 0,1 ton CO2e-emissies extra
opgeslagen per hectare

2040, de aangeplante bomen zijn kaprijp2018, aanplant lijnstructuren

Duurzame bosbouw
Nederland beschikt, buiten de Natura 2000 gebie-
den, over maar liefst 140.000 hectare aan bos, veelal 
aangelegd als productiebos voor de mijnbouw. Hier 
kunnen selectief bomen worden vervangen door jon-
ge exemplaren van andere soorten. Dit levert circa 
8m3 per hectare per jaar aan hout op, maar tegelij-
kertijd ecologische, landschappelijke en recreatieve 
meerwaarde in de vaak monotone naaldbossen. Om 
in Zuid-Holland 210.000 woningen van Nederlands 
hout te kunnen maken is er aanvullend circa 14.500 
hectare nieuw bos nodig. Dat zou een impuls kun-
nen beteken voor delen van Nederland die kampen 
met een slechte bodemkwaliteit en/of een tanende 
agrarische economie. 
Zuid-Holland is weinig bosrijk. Er zouden echter wel 
nieuwe bossen aangeplant kunnen worden op strategi-
sche locaties. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal veen-
weidegebieden die kampen met bodemoxidatie, laag 
gewaardeerd worden door de aangrenzende verstedelij-
king én in eigendom zijn van de provincie Zuid-Holland. 
Om oxidatie (en daarmee gepaarde CO2 emissie) te 
bestrijden moet de oppervlaktewaterstand verhoogd 
worden, waardoor de gebieden ongeschikt wor-
den voor landbouw. De aanplant van zogenaamde 
broekbossen die van oorsprong veel voorkwamen 
in Zuid-Holland is echter wel mogelijk en verbeterd 
tegelijkertijd de landschapsbeleving. 
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2020: eerste CLT-fabriek

2030: 25.000 CLT-woningen per jaar

2035: importeren stamhout

2040: aangeplante bossen kaprijp

2040: grondstof voor de bio-raffinage

1

2

3

4

5

Gebruik traditionele bouwmaterialen
Huidig gebruik stamhout uit bestaande bossen
Stamhout uit bestaande bossen voor woningbouw
Importeren stamhout voor woningbouwopgave
Houtproductie uit nieuw aangeplante bossen
CO2 opgeslagen in massieve houtbouw
CO2 opgeslagen in nieuw aangeplante bossen

Circulaire woningbouwstrategie
De totstandkoming van deze circulaire woning-
bouwstrategie en de daarmee gepaarde positieve 
veranderingen van het landschap en de leefomge-
ving vergt tijd en inzet. Tegelijkertijd kunnen we met 
bewezen technologie nu ook al beginnen en met 
deze technologie de bouw van woningen versnellen. 
Voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de 
circulaire ambitie van de provincie Zuid-Holland is 
een resolute en integrale aanpak cruciaal. 
Belangrijk voor het slagen van deze strategie is dat 
deze als een keten benaderd wordt. We zijn reeds 
in gesprek met Staatsbosbeheer over eventuele 
samenwerkingsmogelijkheden. De beschikbaarheid 
van de grondstoffen, de aanplant van nieuwe bos-
sen, de verwerking van stamhout tot prefab CLT-ele-
menten, de assemblage op de bouwplaats en het 
cascaderen van reststromen dienen in samenhang 
georganiseerd te worden om een circulaire bouw-
strategie te realiseren. 

Zuid-Houtland laat zien dat de principes van de NOVI 
(1. identiteit en kenmerken van regio zijn leidend, 2. 
duurzaam ontwikkelen: voorkomen van afwentelen 
naar tijd en plaats, en 3. meervoudig ruimtegebruik 
en functie combinaties) onderling kunnen schuren, 
met name bij de circulaire verstedelijkingsopgave. 
Als we de principes en ontwikkelingen in een breder 
landschappelijk en historisch perspectief plaatsen, 
dan zien we echter dat ze hand in hand kunnen 
gaan, waarbij de regio van de toekomst voortbouwt 
op de identiteit en kwaliteit van uit het verleden van 
de regio.

aanplant 30.000 hectare bos

1.000.000 woningen tot 2040 
Alle woningen worden in 2040 gebouwd met biobased materialen

Bouw eerste CLT fabriek

piek CO2 opname door groei bomen

100% circulaire woningbouwproductie

100% traditionele productie

huidig (laagwaardig) gebruik van stamhout

nieuw bos gereed voor duurzame bosbouw

Import hout

cellulose voor de biobased economie

500.000 woningen tot 2030 
50% wordt gebouwd met biobased materialen

houtproductie uit nieuw geplant bos

opgeslagen in massieve houtbouw tot 2040

opgeslagen in aangeplante bossen tot 2040
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roadmap houtbouwstrategie
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productieve broekbossen - NOVI: ‘behoud van regionale identiteit’
14.500 ha aanplant nieuwe bossen voor houtproductie en tegengaan oxidatie

Oxidatie veengronden
Aanplant nieuw bos 
Bestaand bos
Eigendom provincie ZH
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Binnenstedelijke verdichting - NOVI: ‘niet afwentelen op omgeving’
40.000 woningen tot 2024, 50.000 woningen tot 2030

Nabijheid HOV-knooppunt 
HOV-lijnen
Binnenstedelijke woningbouw

Gebaseerd op bron: Provincie Zuid-Holland, 2017; Routekaart verstedelijking icm HOV. 
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