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Tekst Eric Willems, Huygen Ingenieurs&Adviseurs. Guus de Haas, de Haas advies. Hanneke Puts en 

 Jasper Donker, TNO.

Het streven naar een gasloze energiehuishouding staat volop in de belang-
stelling. Zo moeten nieuwbouwprojecten in Nederland op korte termijn 
zonder aardgasaansluiting gerealiseerd worden. Het consortium Optimali-
sering Lokale Energieinfrastructuur voor laagwaardige en duurzame ener-
gietoepassing door middel van Clusterbenadering (OLEC) ziet collectieve 
lagetemperatuurtoepassingen op lokaal niveau als potentieel alternatief 
voor de huidige aardgasinfrastructuur. Maar het overschakelen naar zoge-
naamde gasloze wijken betekent nogal wat. 

Route naar  
gasloze energie

B innen de gebouwde omgeving zijn veel 

verschillende duurzame warmtebron-

nen met een lage temperatuur te vin-

den, waarvan het potentieel niet wordt benut. 

Lokale collectieve lage temperatuurnetten 

kunnen deze bronnen gebruiken in de transi-

tie naar een energieneutrale, gasloze 

gebouwde omgeving. Het aanpassen van de 

huidige lokale energiesystemen voor laag-

waardige en duurzame warmtevoorziening is 

een van de grootste uitdagingen. De com-

plexiteit van deze uitdaging heeft te maken 

met de vele domeinen en vraagstukken die 

samenkomen bij het vervangen of aanpassen 

van bestaande energiesystemen. Met de 

langdurige besluitvorming en complexe con-

tractvorming in de huidige praktijk gaan CO2-

doelstellingen niet gerealiseerd worden. Het 

OLEC consortium beveelt aan om bij de ont-

wikkeling van toekomstige vijfdegeneratie-

warmtenetten drie sporen gelijktijdig te ont-

wikkelen: de organisatie van het project, de 

techniek (en de financiering. De projectresul-

taten van OLEC leiden allereerst tot een snel-

ler besluitvormingsproces en bieden finan-

ciers al in een heel vroeg stadium inzicht in de 

belangrijkste risico’s en hoe die risico’s wor-

den meegenomen bij het ontwerp van de busi-

nesscase.  

Vastlopen
Bij de ontwikkeling van lokale, duurzame 

lagetemperatuurwarmteprojecten zien we in 

de praktijk steeds een aantal zaken vastlo-

pen: 

•  Lange doorlooptijd. Veel projecten blijven 

lang hangen in besluitvormingsfase of 

stranden door de complexiteit. Bijvoor-

beeld omdat een warmtenetwerk vaak 

begint met een zwakke businesscase, de 

opgave daarom groter wordt gemaakt, wat 

het project voor financiers aantrekkelijker 

kan maken, maar voor initiatiefnemers en 

projectleiders minder beheersbaar. Initia-

tieven stranden in schoonheid of vragen 

tientallen jaren aan voorbereiding. De 

warmterotonde in Rotterdam en Amster-

dam, het Mijnwaterproject in Heerlen en het 

warmtenet van DEVO in Veenendaal zijn 

illustrerende voorbeelden van jarenlange 

besluitvorming

•  Nieuwe toepassing. Het aanleggen van 

lagetemperatuurwarmtenetten van de 

vierde en vijfde generatie is een nieuwe toe-

passing waarvan nog weinig voorbeelden 

16   Energie+  nr 2  juni 2017

p16-18 route naar gasloos.indd   16 31-05-17   15:06



en leerervaringen bekend zijn. Deze ont-

wikkeling brengt nieuwe kennisvragen met 

zich mee, op het vlak van techniek, ruimte-

lijke inpassing, planning en financiën. 

•  Opschaling. Geleerde lessen in bestaande 

projecten en initiatieven zouden veel beter 

gedeeld moeten worden onder initiatiefne-

mers en projectleiders bij gemeenten om te 

voorkomen dat elk project hetzelfde wiel 

aan het uitvinden is. Bredere kennisver-

spreiding over de mogelijkheden met 

lagetemperatuurwarmtenetten zal bijdra-

gen aan een snellere bewustwording.

De huidige praktijk laat zien dat de nadruk bij 

de ontwikkeling van een nieuw warmteproject 

ligt op een uitvoerige verkenning van techni-

sche alternatieven en hun terugverdientijd. 

Dit terwijl de mogelijkheden in de omgeving 

waarin nieuwe warmteprojecten vorm krijgen, 

openingen bieden voor meekoppelkansen en 

belangrijk zijn om sneller van idee naar reali-

satie te komen. Van welke bestaande of 

geplande investeringen kun je gebruik maken 

voor het te ontwikkelen warmteproject? 

Welke belanghebbenden zijn actief in de 

omgeving van het project? Wat zijn hun ambi-

ties en plannen? Hebben zij baat bij het pro-

ject of zit het hen in de weg? Welke investerin-

gen zou je met elkaar kunnen combineren in 

een gecombineerde businesscase? 

Het onderzoeksproject ‘Transitie in energie 

en proces voor duurzame gebiedsontwikke-

ling’ (EOS LT TRANSEP) liet zien tegen welke 

belemmeringen duurzame gebiedsontwikke-

lingsprojecten aanlopen en welke strategieën 

werken om die belemmeringen te doorbreken. 

OLEC bouwt voort op de publicatie ‘met 20 

bouwstenen naar een energieneutraal 

gebied’ en zet vooral in op het versnellen van 

besluitvorming rondom collectieve, lokale, 

duurzame lagetemperatuurwarmteprojecten 

en biedt een aantal praktisch toepasbare 

instrumenten. 

Initiatieven
De praktijk laat een grote diversiteit aan initi-

atiefvormen zien als het gaat om energie in de 

gebouwde omgeving. Zo kent Nederland 

inmiddels ruim driehonderd lokale energieco-

operaties waarin burgers het initiatief nemen. 

Ook woningcorporaties worden langzaam 

actief rondom het thema gasloze wijken en de 

zoektocht naar alternatieve warmtevormen. 

Daarnaast nemen steeds vaker gemeentes 

initiatief. Dat is geen onlogische ontwikke-

ling, gezien de erkenning en rol voor lokale 

oplossingen in de energietransitie in de Ener-

gieagenda van Minister Kamp. Zo krijgen 

gemeenten bijvoorbeeld meer regie, verant-

woordelijkheden en bevoegdheden om op 

lokaal niveau te besluiten over de lokale ener-

gievoorziening. Daarnaast zien we recent veel 

private en publiek-private initiatieven rondom 

warmte ontstaan, zoals WKO Heerhugowaard 

of de het Mijnwaterproject Heerlen. Onder-

staand figuur is een mooie illustratie van de 

diversiteit van waaruit nieuwe energieprojec-

ten kunnen ontstaan. 

Versnelling besluitvorming
Twee OLEC instrumenten versnellen de 

besluitvorming:

•  Draaiboek: richtinggevend stappenplan

•  Standaardoplossingen: zicht op mogelijk-

heden via scenario’s  

Deze instrumenten geven inzicht in de te 

doorlopen stappen bij het ontwikkelen van 

collectieve lokale, duurzame, lagetempera-

tuurwarmteprojecten en laten al in een heel 

vroeg stadium de technische, organisatori-

sche en financiële haalbaarheid van nieuwe 

projecten zien. De versnelling die daardoor 

gerealiseerd kan worden in de lokale besluit-

vorming loopt op van 2 tot 8 jaar. 

Draaiboek 
Uitgangspunt van het draaiboek voor de ont-

wikkeling van collectieve lokale lagetempe-

ratuurwarmteprojecten is dat bij elk project 

vanaf het allereerste begin drie sporen 

parallel aan elkaar ontwikkeld worden: de 

omgeving, de techniek en de financiën. Het 

draaiboek onderscheidt daarnaast drie ver-

schillende ontwikkelfases: verkenning en 

Nu

Business case 2 jaar
Realisatie 1 - 2 jaar

Operationeel 40 - 60 jaar

OLEC

Tijdswinst 2 - 8 jaar

Verkenning en strategie < 1 jaar

Business case < 1 jaar
Realisatie 1 - 2 jaar

Operationeel 40 - 60 jaar

Verkenning en strategie 2 - 10 jaar

Versnelling in besluitvorming door OLEC 

Nu: operationeel na max 14 jaar
OLEC: operationeel na max 4 jaar
Tijdswinst: max 10 jaar (ipv 8?) 

Figuur 2. Potentiele versnelling van de besluitvorming rondom collectieve lokale lagetemperatuurwarmtenetwerken 
(Bron: TKI OLEC).

Overheid
Privaat/marktpartijen ontwikkelaar
Privaat/overig
Gebruiker

Verschillende sturingsvormen bij duurzame gebiedsontwikkeling uit:
Met 20 bouwstenen naar een energieneutraal gebied.

Overheid 
aan zet

Transitiemodel Gebruiker
aan zet

Participatie
model

Publiek-private
samenwerking

Privaat 
aan zet

Figuur 1: Zeven voorbeelden van sturingsvormen in de energietransitie (bron: eindrapportage project EOS LT 
TRANSEP-DGO).
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strategie, haalbaarheid en businesscase en 

realisatie en exploitatie. Afhankelijk van de 

fase waarin partijen zich bevinden, kan het 

draaiboek steeds op een ander moment 

behulpzaam zijn bij het nemen van een vol-

gende stap in het ontwikkelproces van col-

lectieve lokale lagetemperatuurwarmtepro-

jecten. Het draaiboek kan bovendien door 

verschillende partijen gebruikt worden om 

samen met andere betrokkenen de volgende 

stap te nemen. Projectleiders bij de gemeen-

ten kunnen het draaiboek benutten om hun 

faciliterende en stimulerende rol optimaal te 

vervullen en ook anderen uit te dagen hun 

rol te spelen in deze energietransitie. 

Elke fase wordt afgesloten met een formele 

overeenkomst tussen betrokken stakehol-

ders; een document waarin rechten en ver-

plichtingen worden vastgelegd. Het draai-

boek laat alle ruimte voor een organische 

invulling van de te behandelen sporen (orga-

nisatie, techniek en fi nanciën), maar zonder 

het behandelen van de onderdelen en de bor-

ging van de fasering is een multistakeholder-

samenwerking weinig kansrijk. Juist de kwets-

bare binding tussen partners en de sterke 

onderlinge afhankelijkheid voor het pro-

jectresultaat vergt een zorgvuldige invulling 

van het proces dat het draaiboek geeft.

Organisatie
Het spoor van organisatie gaat over het orga-

niseren van een succesvolle samenwerking 

tussen partijen die nodig zijn om het project 

succesvol te ontwikkelen en implementeren. 

Middels een omgevingsanalyse ontstaat snel 

een beeld wie de relevante stakeholders zijn, 

wat hun wensen en ambities zijn en wat hun 

rol zou kunnen zijn bij de ontwikkeling van het 

beoogde warmteproject. Deze analyse geeft 

een beeld van kansen voor meekoppeling, 

beschikbare middelen en lokale realisatie-

kracht en is een belangrijke basis voor het 

ontwikkelen van een duurzame samenwer-

king tussen partijen.

Techniek
OLEC richt zich op lagetemperatuurwarmte-

netten (< 50ºC); de vijfdegeneratiewarmte-

netten. Deze netten maken een rechtstreekse 

benutting van laagwaardige warmte mogelijk. 

De lage distributieverliezen en hoge conver-

sierendementen en de mogelijkheid om ther-

misch geïsoleerde gebouwen op lage tempe-

ratuur te verwarmen is bij uitstek een 

fl exibele, duurzame langetermijnoplossing. 

Het is goed om te zien dat steeds meer initia-

tieven ontstaan om restwarmte en ondiepe 

geothermie beter te benutten voor lokale 

warmtevoorziening. Daarnaast zien we een 

ontwikkeling naar lokale hybride energienet-

werken, waarvoor ook gekeken wordt naar 

bronnen als biomassavergisting en riother-

mie. Warmtapwater is een kwestie apart. Elk 

land heeft zijn eigen voorschriften. Denemar-

ken experimenteert met een lagere tempera-

tuur zonder naverwarming per woning en 

innovaties op legionelladesinfectie. In Neder-

land is minimaal 58ºC (NEN1006) aan het tap-

punt vereist en houden we vooralsnog vast 

aan naverwarming per woning, bijvoorbeeld 

door een waterwaterboosterwarmtepomp 

met voorraadvat.

Financiën
Veel aandacht is besteed aan fi nanciering en 

het betrekken van externe partijen zoals ban-

ken, institutionele beleggers en crowdfun-

dingplatforms. Pas met zicht op een sluitende 

fi nanciering in de initiatieffase is de overgang 

naar de ontwerpfase zinvol. Het hieraan vast-

houden maakt het initiatief lastiger, maar dit 

verdien je terug in de latere fasen omdat er al 

commitment is voor de investerings- en onder-

nemersrisico’s. Aangezien partijen vooraf zijn 

geïnformeerd (bekend zijn met de risico’s), is 

de kans dat er bij realisatie stappen opnieuw 

doorlopen moeten worden gering, wat bij-

draagt aan een forse versnelling.

Referentiewijken en scenario’s 
Een set van technische standaardconfi gura-

ties is een van de beslissingsondersteunende 

instrumenten uit het OLEC project die in ver-

schillende fases van het draaiboek inzetbaar 

zijn. Deze zogenaamde standaardoplossingen 

zijn ontwikkeld voor zes scenario’s, die een 

beeld geven van lokale kenmerken, mogelijk-

heden en risico’s. Deze scenario’s samen vor-

men een catalogus. In deze scenario’s is een 

wijk verdeeld in utiliteitsgebouwen, apparte-

mentengebouwen en grondgebonden wonin-

gen. De installatie bestaat uit meerdere com-

ponenten die afhankelijk van lokale 

randvoorwaarden ingepast kunnen worden:

•  Lagetemperatuurwarmtebronnen

•  WKO-warmtepompsystemen

•  Boven- of ondergrondse seizoensopslag 

van warmte

•  Transport- en distributienetten

•  Centrale back-up voorziening aan de rand 

van een wijk

Eerst worden de omgevingsfactoren in 

kaart gebracht, zoals warmteaanbod, 

bodemeigenschappen en ontwikkelings-

plannen. Vervolgens maken we gebruik 

van de uniformiteit van de gebouwde 

omgeving en kunnen we wijken indelen in 

referentiewijken voor het karakter van de 

warmtevraag. Bij deze randvoorwaarden is 

een kleine selectie technische oplossingen 

toepasbaar. Elk scenario is voorzien van 

een beschrijving van technische en fi nanci-

ele kenmerken, zoals aantal WKO-bron-

nen, type warmteopslag indien van toe-

passing, investeringskosten, IRR, 

enzovoorts. Partijen kunnen zo al snel een 

eerste inschatting maken van mogelijke 

projectrisico’s gezien de lokale omstandig-

heden. Hiermee ontstaat in korte tijd voor 

stakeholders een gemeenschappelijk 

inzicht in de techniek van de oplossing als-

mede de bijbehorende kosten, energiebe-

sparingen en impact op de omgeving. Uit-

eindelijk bepaalt de omgeving van de 

referentiewijken (bodemgesteldheid, 

woningtypen, bebouwingsdichtheid, 

bouwjaar enzovoorts) welke van de scena-

rio’s technisch toepasbaar zijn en verder 

ter afweging kunnen worden doorontwik-

keld. Voor de inventarisatie van deze 

omgevingsfactoren zijn instrumenten 

zoals PICO ook goed inzetbaar.

In dit artikel is inzicht gegeven in een aan-

tal beslissingsondersteunende instrumen-

ten van OLEC om bij de ontwikkeling van 

warmtenetten snel te schakelen van idee 

naar realisatie. Allereerst het draaiboek, 

waarin drie sporen gelijktijdig worden 

bewandeld: organisatie, techniek en fi nan-

ciën. Daarnaast laten de technische stan-

daardoplossing al heel vroeg zien wat de 

mogelijkheden voor lagetemperatuur-

warmtentwerken zijn gezien de lokale 

karakteristieken en ontwikkelingen. Beide 

instrumenten geven al in een vroeg sta-

dium richting aan het ontwikkeltraject, 

nodig voor een versnelling van de energie-

transitie.  

OLEC
Het TKI-OLEC consortium bestaat uit 

Huygen (penvoerder), ABT, LievenseCSO, 

TNO, Meer informatie over OLEC is 

beschikbaar op www.tki-olec.nl. 

OLEC
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