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Drie uitdagingen in de warmtetransitie

1. Warmte winnen (uitkoppelen)

2. Warmte distribueren

3. Warmte opslaan

Vier



Bodemenergie en aardwarmte

Eindgebruik

▪ Verwarmen en/of 

verkoelen van kleine 

groepen gebouwen 

▪ Glastuinbouw

▪ Gebouwde omgeving 

▪ Lichte industrie

▪ Lichte industrie

▪ Opwekken van 

elektriciteit

Warmte Koude 

Opslag (WKO), 

aquathermie, 

bodemenergie

Aardwarmte

Ultra Diepe

Aardwarmte

(UDG) 

Doel

 Direct gebruik, veelal met 

warmtepomp

 Opslag van warmte (koude) voor 

gebruik in de winter (zomer)

▪ Direct gebruik 

▪ Tot 2.000 m eventueel warmtepomp 

(Lage Temp Aardwarmte)

 Stoom (of direct gebruik voor 

verwarming)

Dus: nààst aquathermie, warmtepompen, 

biomassa en restwarmte



Aardwarmte in Nederland

(Foutje: 168 mln m3 …!)



Buitenkant …

Beeld: aardwarmte-installatie 

Floricultura, Heemskerk



zijkant …

Beeld: aardwarmte-installatie 

Floricultura, Heemskerk



… binnenkant

Beeld: aardwarmte-installatie 

Floricultura, Heemskerk



Seismische Campagne 

Aardwarmte Nederland (SCAN)

• Inschatten van de potentie van 

de ‘witte vlekken’ A tot en met I

• MRA in najaar 2020/ voorjaar

2021

• Provincies NH & Fl: aanvullend

onderzoek in de MRA



Duurzaamheid

 Technische levensduur  en ‘doorbraaktijd’ ordegrootte 40 jaar

 Voor herstel van 95% van de originele temperatuur: hersteltijd bij gemiddeld 

gebruik = productietijd

 CO2-uitstoot (direct en indirect)  ~13 kg CO2/GJ. 80% reductie ten opzichte van 

66 kg/GJ voor aardgas



(Aard-)warmte in de RES

• Concept-RES 1.0 nog weinig 

concrete over warmte. Inhaalslag is 

gepland

• Nauwe samenhang met Transitie 

Visies Warmte

• Aardwarmte in samenhang met 

warmtenetten en andere 

technieken bezien (basisvraag etc.)

• Meer info bij o.a. ‘Project 

Versnelling Aardwarmte MRA’/ 

EBN, Expertise Centrum Warmte, 

Platform Geothermie



Samenvatting

• Aardwarmte is voor NH één van de duurzame 
bronnen

• De ondergrondstudie ‘SCAN’ levert begin 2021 meer 
info over potentieel in NHZ, ook als input voor de 
Transitievisies Warmte

• Zonder (5000 of meer) klanten geen project (maar bv 
aquathermie en/ of warmtepompen)



Aanvullende sheets



Levering aan klanten vermogen vallast eq

geothermie 64                        6.250            

hto 18                        2.273            

wp 10                        3.000            

biomassa 18                        3.500            

Totaal 109                     4.856            

Productie

geo incl hto 64                        7.318            

geo incl hto en wp 73                        6.696            

(Bron: Energiecombinatie Wieringermeer)

HTO = Hoge Temperatuur Opslag

WP = Warmtepomp

Voorbeeld: Bronbenutting ECW/ Agriport



Agriport drie doubletten 

operationeel

+ één in ontwikkeling

Grootslag twee doubletten in 

exploitatie

(Bron: Energiecombinatie Wieringermeer)

Voorbeeld: doubletverdeling Agriport/ Andijk

Rood: beïnvloedingsgebied producer 

Blauw: idem injector



Keuzes

Keuzes Afhankelijkheden

Collectief of individueel Dichtheid bebouwing

Energielabel woningen

Inpasbaarheid infrastructuur

Grootschalig of kleinschalig 

warmtenet

Aantal woningen

Dichtheid bebouwing

Temperatuur (LT, MT, HT) Energielabel woningen

Grootte van het net

Bronnen(mix) Nabijheid 

Ruimte voor installatie

Leveringszekerheid 

Benodigde temperatuur

Benodigde hoeveelheid energie

Opslag van warmte Eigenschappen ondergrond


