
Geothermie en aquathermie als potentiele bronnen 

voor een middentemperatuur warmtenet
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biomassa; diepe geothermie.
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MT/LT warmtenet
Collectieve warmtepomp met:
• Datacenters;
• Riothermie of RWZI;
• WKO met aquathermie;
• Ondiepe geothermie; 
• Retournet HT warmtenet.

All electric
Individuele warmtepomp met 

bodemlus, Buitenlucht, WKO net of 
bronnet;

Infraroodpanelen.
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Benutten van lokale bronnen
• Er komen steeds meer warmtepompen op de markt, die 

een grotere temperatuursprong kunnen maken.

• Deze warmtepompen zijn ontwikkeld voor de industrie 

en worden daar al jaren toegepast.

• Deze warmtepompen kunnen relatief efficiënt 70°C

produceren. 

• Dit type warmtepompen is uitermate geschikt voor het 

leveren van warmte aan een collectieve installatie in 

gebouwen of aan warmtenetten in wijken met lokale 

warmtebronnen van lage temperatuur.

• Deze warmtepompen worden opgenomen in de nieuwe 

regeling SDE++ (vanaf 2020/2021).

• Combineren met warmtebuffers (of piekketels), 

waardoor netverzwaring wordt voorkomen.
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Geothermie
Bron Diepte Temperatuur

Bodemlussen of 
WKO

Tot 250 
meter

10 - 15 °C Bodemlus voor 

warmtepomp of 

opslag

Ondiepe 
geothermie

250-1000 
meter

20 - 40 °C Warmte icm

warmtepomp

Diepe geothermie 1-4 
kilometer

40 - 120 °C Warmte voor direct 

gebruik evt. icm

warmtepomp

Ultradiepe 
geothermie

4-6 
kilometer

120 - 180 °C Warmte voor stoom 

en elektr. opwek



• Valt onder de huidige SDE+ regeling 

• Alleen economisch haalbaar als bron bij directe grote 
afzet van warmte

• Met name dus interessant voor glastuinbouwsector en 
daar waar reeds warmtenetten zijn ontwikkeld, 
bijvoorbeeld Alkmaar.

• Op langere termijn zeer interessant voor stedelijke 
gebieden in Noord-Holland, echter dan wel 
noodzakelijk om op korte termijn te starten met de 
ontwikkeling van meerdere kleinschalige 
warmtenetten

Geothermie



Stappenplan onderzoek naar geothermie: ondiep (1km) & diep (2km)

• Provincie Noord-Holland i.s.m. EZK ‘in the lead’

• 2020 resultaten verwacht van seismologisch onderzoek/ ‘scancampagne’

• 2021 mogelijke start eerste proefboringen/ resultaten bekend

Waar zijn partijen aan het voorbereiden:

• Almere bereid onderzoek voor naar ultradiepe geothermie

• Greenport Aalsmeer: glastuinbouw eigen coöperatie in de maak voor boring 
naar diepe geothermie

• Heemskerk, Flora Cultura eerste diepe geothermieput werkt al, 
wellicht tweede boring

Geothermie MRA is ‘een witte vlek’
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Aquathermie

Bron Temperatuur

Oppervlaktewater (TEO) 15- 20 °C

Riothermie (TEA) 15-25 °C

RWZi (TEA) 15-25 °C

Drinkwater (TED) 10 °C



Aquathermie

• Tijdelijke opslag bronwarmte in WKO

• Temperatuursprong met warmtepomp

• Warmteopslag in grote buffers



• Grote wijkwarmtepompen gaan vallen onder de 
nieuwe SDE++ regeling (2020/2021).

• Met subsidie economisch interessant vanaf 200-400 
woningen.

• Ontwikkeling van warmtenetten in bestaande 
gebouwde omgeving echter nog niet rendabel!

• Zeer interessante techniek om lokaal te kunnen 
starten met realisatie van middentemperatuur
warmtenetten

Aquathermie



Investeringen in warmtenetten gebouwde omgeving zijn nodig om het 

elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten

Onderzoek CE Delft, TNO/ECN en Studio Marco Vermeulen in opdracht van de 

provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking 

met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander
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Elektriciteitsgebruik sterk afhankelijk van type bron
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Elektriciteitsgebruik voor ruimteverwarming en warm tapwater per woning



Start met de vraagzijde en ga pas daarna op zoek naar een 

geschikte bron passend bij de te realiseren schaal
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Vraag

Infrastructuur 

Aanbod

Start bij de vraag
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Vraag

Infrastructuur 

Aanbod
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Vraag

Infrastructuur 

Aanbod

Inzicht in de vraagzijde Hoorn



Inzicht in de vraagzijde Hoorn
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Inzicht in de vraagzijde Hoorn
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Kortom

• Start met de ontwikkeling van een warmtenet - aanlooptijd 
voor je tot realisatie overgaat is min. 4 jaar

Waar?

• Kijk naar gebieden waar voldoende vraagpotentie bij elkaar 
zit (liefst min. 200-400 woningen)

• Dan kijken naar bronnen erbij: aquathermie en als ook 
geothermie interessant dan helemaal doen
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Nu / 2025 / 2030 / 2035 / 2040

Starten met lokale warmtenetten 
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Nu / 2025 / 2030 / 2035 / 2040

70°C/40°C
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Nu / 2025 / 2030 / 2035 / 2040
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Nu / 2025 / 2030 / 2035 / 2040

70°C/40°C

70°C/40°C

Diepte 
2,5 km
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Programma van vandaag
Tijd Onderdeel Toelichting

13:30 Inloop

14:00 Welkomstwoord en kennismaking door Rosa Goossens

14:15 Geothermie en Aquathermie; een introductie in 

potentiele bronnen voor een middentemperatuur

warmtenet

door Ingrid Giebels

Geothermie en Aquathermie: wanneer interessant, 

welke schaal is nodig  

14:45 Aquathermie; de (on)mogelijkheden voor Noord 

Holland

Stijn Verplak IF Technology

15.30 Pauze

15.45 Geothermie; de (on) mogelijkheden voor Noord 

Holland

Harmen Mijnlieff TNO

16.30 De eerste stappen naar een geothermiebron 

Case: Geothermie in Medemblik

door Sigrid van der Valk 
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Contact:
info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/
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