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Nederland	in	transitie:		
van	gasland	naar	duurzaam	warmteland	
–	eerste	ervaringen.		
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Bert den Ouden, b.denouden@berenschot.nl 
•  1996-2013: Oprichter / voormalig CEO Energiebeurs 

APX-ENDEX Nederland (nu EPEX en ICE-ENDEX) 

•  Oprichter / bestuurder Belpex, Belgische 
elektriciteitsmarkt (i.s.m. Elia), 2006 

•  Ontwerper European Market Coupling 

•  Oprichter gasmarkt Zeebrugge (i.s.m. Fluxys)EZ  

•  Stadsverwarmingsexpert ministerie EZK 1987-1996 

Introductie 
Energieteam Berenschot 
•  Start in 2013, nu 10 mensen 

•  Roadmaps verduurzaming industrie  

•  Elektrificatie en Flexibiliteit 

•  Windenergie en “power to X” 

•  Verduurzaming gebouwde omgeving 
(warmtepompen, warmtenetten, overig)  

•  Ruimtelijke invulling van de energietransitie 
(regionale / gemeentelijke plannen)  

•  Infrastructuur (gas/elektriciteit/warmte, en….) 

•  Waterstof (diverse studies) 

•  Energiescenario’s  

•  Projecten in kader van “Klimaatakkoord” 

•  Economie van de energietransitie 
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Het warmtescenario  
 
Verduurzaming van warmtenetten: case Utrecht  
 
Marktwerking in warmte? 
 
Samenvatting  
 
 

Inhoud	presentatie		
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Drie	scenario’s	om	in	2050	de	CO2-uitstoot	te	minimaliseren	
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Elektronen Moleculen 

Warmte Maximale inzet op 
elektrificatie 
•  Huizen worden elektrisch 

verwarmd 

•  Vervoer is elektrisch 

•  Industrie elektrificeert en gebruikt 
waterstof opgewekt uit elektriciteit 

•  Landbouw verwarmd via 
geothermie + WKK 

Schoon fossiel 
•  Huizen worden verwarmd met 

groengas of elektriciteit 

•  Vervoer is elektrisch of op 
waterstof 

•  Industrie gebruikt waterstof 
gemaakt uit aardgas met CCS 

•  Landbouw verwarmd via 
geothermie + WKK 

Maximale inzet op warmte 
•  Huizen worden voor een groot deel 

verwarmd via warmtenetten 

•  Vervoer is elektrisch 

•  Industrie gebruikt en levert 
restwarmte waar mogelijk, overig 
deel op waterstof 

•  Landbouw gebruikt geothermie 
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Openbaar	

Warmtescenario	koppelt	waar	mogelijk	de	warmtevraag	direct	met	
warmtebronnen,	waardoor	een	“dure”	tussenstap	wordt	overgeslagen	
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Piekvraag 

Wind op Land 
Wind op Zee 
Zon PV 
Waterstofcentrales 
Gascentrales/WKK’s 

Opgesteld elektrisch vermogen: 
warmtescenario versus elektronen- en 
moleculenscenario’s 
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*N.B. De kosten van de Elektronen/Moleculen scenario’s waren berekend in een eerder onderzoek, met een vorige versie van het ETM. De nieuwe ETM 
versie, waarmee het warmtescenario nu is doorgerekend, bevat meer recente data voor de kosten van energie-infrastructuur, gebaseerd op de laatste 
onderzoeken van netbeheerders. Bij doorrekening hiermee zouden de kosten van de Elektronen en Moleculen scenario’s hoger worden, met grootste impact 
bij Elektronen. 



Openbaar	

Jaarkosten	van	diverse	volledige	CO2-reductie	scenario’s	2050		
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Elektrone
n 2050 

2015 Warmtescenari
o 2050 

Molecule
n 2050 

31* 

Kosten van de hele energievoorziening in miljard euro/
jaar 

Scenario  Aardgas- 
verbruik 
m3/jaar 

2015 38 
Elektronen 2050 0 
Moleculen 2050 36 
Warmtescenario 
2050 
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The	heat	scenario	assumes	3	main	heat	sources:	residual	heat,	
geothermal	and	solar	thermal	
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Heat sources with temperatures between 100 and 250 
°C 

Heat sources with temperatures between 40 and 70 °C 

The starting principle for this study is the optimal use of heat sources for all sectors in the Netherlands. The objective 
of this is to clarify to what extent heat can provide an optimisation of the energy system and a levelling-off of (costly) 
peaks in the electricity network. 
The utilisation of sustainable heat sources is possible in three ways: via residual heat (from industry), via geothermal 
and via solar thermal. For each of these three options an estimation was made of the total potential and accompanying 
preconditions (such as the availability of heat networks) - see following slides. The demand for sustainable heat is 
smaller than the potential of these sources added together, as a result of which these sources will compete with one 
another. 
These heat sources offer advantages for the entire energy system, but in the current system are often disadvantaged. 
Opportunities to value heat and stimulate scale-up: rewarding the savings made in flex capacity; allocating value to 
heat also for savings to CO2 emission in other sectors; level-playing field in Stimulation of Sustainable Energy 
Production (SDE+) with other sustainable techniques. 
 

Return 
Return 

In In 

Geothermal Industrial  
heat demand 

Residual heat Heat demand  
homes / horticulture 

Ultradeep 
Geothermal 

Solar thermal Solar thermal 
e.g.: PVT with 
WP 
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The	combined	heat	potential	(not	taking	into	account	internal	use	in	
industry)	leads	to	an	optimal	heat	use	of	215	PJ	in	2030	
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Here, datacentres are included in Industry.  

PJ 

PJ 

Residual heat: 50.0 PJ 

Geothermal: 54.0 PJ 

Sustainable back-up: 37.5 PJ 

Solar thermal: 39.0 PJ 

Gas & AVI: 34.0 PJ 

Built environment: 76.0 PJ 

Agriculture: 38.5 PJ 

Industry 100.0 PJ 

Production Use 
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In	2050	this	combined	heat	potential	can	grow	to	370	PJ	
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Heat use within businesses in the industry is regarded by the model as energy savings and therefore is not 
included in the below figure. The assumption here is ~45 PJ savings by i.a. cascading and ~20 PJ by steam 
recompression. High-temperature heat pumps were not included in this study. 

Here, datacentres are included in Industry.  

Residual heat : 100 PJ 

Geo thermal: 127 PJ 

Production Use 

Sustainable back-up: 49 PJ 

Solar thermal: 94 PJ 

Built environment: 209 PJ 

Agriculture: 57 PJ 

Industry: 104 PJ 
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Network	costs	increase	due	to	the	heat	network	
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2 - CO2 berekeningen: emissies komen bij  
verschillende bronnen verschillend  
tot stand. Daarom zijn emissies  
soms lokaal,  en soms elders  
in Europa.  

Warmtebronnen 
Directe lokale emissies 

Ketenstappen 
Indirecte (inter)nationale 

emissies 

Bron  
(bepalend voor de 

hoeveelheid emissies) 

BWI 

Gasgestookte  
warmte 

Elektrische  
Warmtepomp 

Geothermie 

… 

Voorbewerken 
brandstof, 

Procesenergie 
en transport 

Hoofdbrandstof  
(kort cyclisch) 

Hoofdbrandstof  
(lang cyclisch) 

Procesenergie  
bij eindgebruik 

Procesenergie  
bij delven  
warmte 

… 

Procesenergie  
bij slaan put 

Procesenergie  
bij verbranding 

… 

… 

Diesel 

Duurzame  
elektra 

Fossiele elektra 

Fossiele 
elektra 

Fossiele 
elektra 

Fossiele 
elektra 

Duurzame 
elektra 

Duurzame  
elektra 

Warmtenet 
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BWI 

FINAL 



Alternatieven voor verduurzaming warmtenet: 
•  Biomassacentrale  
•  energie uit rioolwaterzuiverings-effluent  
•  restwarmte uit de Utrechtse industrie,  
•  grootschalige warmtepompen …op oppervlakte water?   
•  power-to-heat  
•  geothermie….sterk plaatsafhankelijk 

 
De alternatieven die nu meteen praktisch uitvoervaar zijn, hebben vergeleken met de 
Biomassacentrale een erg kleine omvang.  
 
Op termijn kunnen er wel meer of grotere verduurzamingsopties ontstaan 
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Er zijn geen goede alternatieven op korte termijn, wel goede 
aanvullingen op langere termijn 
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Recent bestudeerd: Waterstof voor Warmtenetten 

Nodig: 
een H2 
transport 
leiding 
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Marktwerking in warmte?   
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Redenen voor meer marktwerking in warmte 

Redenen wens marktwerking:  
•  Grote infrastructuur met meerdere 

(soorten) aanbieders warmte  
•  Restwarmte centrales 
•  Restwarmte industrie 
•  Asfvalverbranding  
•  Geothermie 

•  Warmte uit datacenters 
•  Keuzevrijheid voor grote warmte-

afnemers:  
•  Industrie 
•  Tuinbouw 

•  Warmte met verschillende CO2-signatuur 
•  Verduurzaming warmtenetten 

Voorbeeld: “warmterotonde” Zuid-Holland 
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Afwegingskader marktmodellen: hangt af van omvang en aantal bronnen 
- Omvang: kosten marktmechanismen slechts rendabel bij voldoende schaal 
- Aantal bronnen: voordeel van een markt neemt toe met aantal bronnen   

Meerdere 

•  Monopolie •  Single Buyer 

•  Single Buyer 

Eén 

Klein 
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•  Single Buyer of 
 

•  Open 
Wholesale 
markt 

Groot 

•  Indien bronnen van 1 partij: 
Single Buyer / “Pool” 

•  Indien van meerdere partijen: 
zie hieronder 

•  Gekoppelde Single 
Buyer zones / Beurs of  
 

•  Open Wholesale markt 

Aantal grote bronnenà  

Beurs en bilaterale 
handel 

Bilaterale handel 
 

Zonale Beurs met 
marktkoppeling en 
bilaterale handel 



Poolsysteem “nodal 
pricing” 
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Totstandkoming prijs bij Energie “Pool” systeem en bij een energiebeurs 

Aanbod + 
transportkosten Berekend vraagvolume 

Beurs (in een zone) 

Geprognotiseerde 
vraag 

+ bilaterale 
markt 

Prijs voor iedereen per 
knooppunt 
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Marktvolume 

Marktprijs Marktprijs 

Aanbod bieding 

Vraag bieding 

Per knooppunt: 

Toegangsmodel: Single Buyer of 
gekoppelde Single Buyers, al of 

niet met decentrale productie 

Toegangsmodel: Zowel 
producenten als warmtevraag 

Open Wholesale Markt 



Van gas naar:  een diversiteit van optie, afhankelijk van de situatie:  
-  Nieuwe woningen/gebouwen: sterke isolatie, all electric warmtepomp 
-  Bestaande laagbouw, buitenwijken: vooral hybride warmtepomp (kleinere 

warmtepomp + gas CV ketel voor pieken en warmtapwater, ook “groen” biogas. 
-  Gestapelde bouw (flats), oude wijken, binnensteden: vooral stadsverwarming, 

op een steeds grotere diversiteit aan bronnen, inclusief geothermie.  
-  Tuinbouw in kassen: warmtenetten op industriele restwarmte en geothermie 

-  Belangrijk bij warmtenetten / stadsverwarming:  
-  Verduurzaming naar een nul-CO2 voorziening  
-  Voorzichtige introductie keuze en marktwerking 
-  Mogelijkheid waterstof als hulpbrandstof    
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Samenvatting: waar gaat Nederland heen, van gas naar:?? 
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Bert den Ouden, b.denouden@berenschot.nl 
•  1996-2013: Oprichter / voormalig CEO Energiebeurs 

APX-ENDEX Nederland (nu EPEX en ICE-ENDEX) 

•  Oprichter / bestuurder Belpex, Belgische 
elektriciteitsmarkt (i.s.m. Elia), 2006 

•  Ontwerper European Market Coupling 

•  Oprichter gasmarkt Zeebrugge (i.s.m. Fluxys)EZ  

•  Stadsverwarmingsexpert ministerie EZK 1987-1996 

Dank u wel voor uw aandacht! 
Energieteam Berenschot 
•  Start in 2013, nu 10 mensen 

•  Roadmaps verduurzaming industrie  

•  Elektrificatie en Flexibiliteit 

•  Windenergie en “power to X” 

•  Verduurzaming gebouwde omgeving 
(warmtepompen, warmtenetten, overig)  

•  Ruimtelijke invulling van de energietransitie 
(regionale / gemeentelijke plannen)  

•  Infrastructuur (gas/elektriciteit/warmte, en….) 

•  Waterstof (diverse studies) 

•  Energiescenario’s  

•  Projecten in kader van “Klimaatakkoord” 

•  Economie van de energietransitie 


