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Geothermie/aardwarmte hoe zit dat?

� ‘de aarde warmt op’?

� Wiki data:

� 99% van de aarde >100 ºC

� Natuurlijk radioactief verval levert 70% van die 
warmte

� In NL op 2 km diepte temp ca 70 ºC

Vraag

� 30-40% van onze energie in NL gaat naar 
warmteproductie

� Waarom gebruiken we niet meer 
geothermie/aardwarmte als we er bovenop wonen?



Geothermie versus aardgas

� Een uitstekende aardgasinfrastructuur

� Gebruik gas als warmtevoorziening gepromoot 
door Rijksoverheid

� 1960: aardgasinfrastructuur aangelegd met 
maatschappelijk geld en risico voor Rijk 

� Wel stadsverwarmingnetten maar geen 
(landelijke) infrastructuur voor warmte 

� Aardwarmte zit niet in onze cultuur

2011: adagium → markt lost het op



Businesscase geothermie

� (Rest)warmte = afval. Business principe zijn 

onze stadverwarmingen aangelegd

� Investering in warmte (boren geothermie) botst 

met principe warmte = afval = gratis

� Terugverdientijd warmtenetten lang :aanleg is 

kostbaar 

� Afvalwarmte van gas- + kolengestookte 

elektriciteitscentrale en afvalverbranders 

concurreren met aardwarmte op 

gelijkwaardige voet wbt duurzaamheid

� Vermeden CO2 uitstoot niet beloond



Kansen geothermie

� Grootverbruikers van warmte (oa glastuinbouw 
10% gasgebruik NL)

� Voor verduurzaming bestaande warmtenetten 
beperkingen hoogtemperatuur verwarming

� Ondersteuning door Smart Thermal Grids voor 
(her)verdeling warmte

� Combinatie technieken WKO, geothermie en 
hoge temperatuuropslag

� Combinatie geothermie met aardgaswinning

� Gebruik van de bodem/ondergrond koppelen 
aan RO (net als onze voorvaderen) Waar zijn 
de beste (bodem)energie kansen?



Verschil aardwarmte en WKO-

systeem

� Warmte  Koude opslag is duurzame methode 
om warmte  en koude op te slaan in de bodem

via watervoerende zandlagen

� Warmwater wordt opgepompt en via 
warmtewisselaar af gestaan aan gebouw

� Collectieve open bronnen systemen

óf gesloten bronnen systemen

� Individuele of warmtewisselaar of warmte 
pomp



belang van taal!

‘Energievisie’. Vraag?

Energieneutrale wijk

Klimaatneutrale wijk

Duurzaamste wijk

CO2 neutrale wijk

Erasmusveld Den Haag                    Businesspark Schieveen Energievisie Binckhorst

Wat is de ambitie? En van wie?
Uitdiepen: Context, vanuit welke 
achterliggende kaders, wensen, 

behoeften, verwachtingen, referenties?
Wie is er straks mee geholpen?



opgave (scope)

Schaalniveau:

� Gebouw

� Wijk

� Gebied

� Stad

� Stad + Omgeving

Integraliteit?

Functies?

Actoren?



Van energievisie naar businesscase



kloof?

gemeente stakeholders

Ambitie:

Klimaat, duurzaam Behoefte?

Bewustzijn?

Belang?
Betalen?

markt

?

? ?
Bestuurlijk 

commitment?
Concreet?
Kosten en risico?

Hoe, wie?

Wat?

Kosten?

Risico?
Belang? Kans?

Verdienmodel?

Bottom line?

Circle of blame? – of ……..?

Te veel vraagtekens, ‘gat’ in business case

Wél praten – maar géén actie



Kern voor suksesvol resultaat

Verbinden en samenwerken

overheid – markt

nu  – toekomst

mens – ‘functionaris’

passie – realisatie-kracht

klimaat – 3P-waarde

bedenkers – bouwers – gebruikers


