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1. ACHTERGROND
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1.1 YOUNG INNOVATORS
Het College van Rijksadviseurs (CRa) is een onafhankelijk 
adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert 
over ruimtelijke kwaliteit. Het CRa adviseert over de urgente 
thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete 
stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

De ontwerpsector moet zich opnieuw verhouden tot nieuwe 
vragen en vragers. Met het project Young Innovators (YI) 
wil het CRa jonge ontwerpers ondersteunen om een nieuwe 
manier van werken in de vingers te krijgen. Met de formulering 
van een concrete ontwerpopdracht, begeleiding door de 
Rijksadviseurs zelf én de koppeling aan relevante netwerken 
biedt het CRa realistische en praktijkgerichte versterking van 
de ontwerpideeën.

Het CRa heeft drie nieuwe talentvolle ontwerpers geselecteerd 
voor het programma YI. Hiermee wil het CRa jonge, talentvolle 
vakgenoten betrekken bij grote ruimtelijke opgaven zoals 
energietransitie en transformatie. Uit de rijke verzameling 
Archiprix-inzendingen van het afgelopen jaren selecteerde 
het CRa drie projecten die relevant zijn voor de thematiek en 
opgaven zoals die zijn benoemd in het CRa werkprogramma. 
De uitkomsten van YI 2016 worden in het najaar van 2016 
gepresenteerd (College van Rijksadviseurs, 2016).

1.2 AANLEIDING
De aanleiding voor deze Young Innovators-opdracht is het 
afstudeerproject Verborgen Kracht – Veenkoloniën 3.0. 
Dit afstudeerproject is namens de Wageningen Universiteit 
ingestuurd voor de Archiprix 2013. Het doel was het ontwikkelen 
van een methode voor de Veenkoloniën die oplossingen voor de 
groeiende problemen aandraagt en integreert op een regionaal 
niveau. Op de lange termijn moet de methode resulteren in een 
duurzame waardecreatie en stabiliteit voor de Veenkoloniën. 
Op dit moment zijn de Veenkoloniën namelijk afhankelijk van 
gebiedsvreemd water, geïmpor¬teerde fossiele brandstoffen 
en landbouw die leunt op aflopende Europese subsidies. 
Daarbovenop zet de bevolkingsafname (demografische krimp) 
de komende decennia door. 

De ontwikkelde systematische methode richt zich op het 
verbinden van het lokale en regionale schaalniveau met de 
nadruk op het benaderen van de Veenkoloniën als één geheel. 
Daarin speelt het begeleiden van lokale processen en ambities 
vanuit een regionaal perspectief een centrale rol. Het lokale 
schaalniveau levert de input voor de overkoepelende, regionale 
visie. Deze verbanden tussen lokaal en regionaal niveau 
resulteren in systeemvorming binnen de regio. Dit kan leiden 
tot regionale samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden, 

die binnen de Veenkoloniën resulteren in gezamenlijk profiteren 
van de hoogste lokale potenties. Ook kunnen samenhangende 
interventies gepland worden die de regionale visie ondersteunen 
en systemen in de regio verder ontwikkelen en versterken.  

1.3 YI-OPDRACHT
De opgave vanuit het CRa voor deze YI-opdracht is het maken van 
een vertaalslag van de scriptie Verborgen Kracht – Veenkoloniën 
3.0 naar het schaalniveau van Nederland. De gevraagde focus 
ligt op de energietransitie om optimaal gebruik te gaan maken 
van energie uit hernieuwbare bronnen die beschikbaar zijn in 
Nederland (vraag en aanbod). Het extrapoleren van de analyse 
en aanbevelingen voor dit onderwerp door middel van de in de 
scriptie ontwikkelde en toegepaste werkwijze zal daarvoor de 
basis zijn. 
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Figuur 1: De vier puzzelstukjes van de EO Wijers prijsvraag 2012 die centraal stonden in het 
afstudeerwerk Verborgen Kracht - Veenkoloniën 3.0. Opgave CRa is om te focussen op Energie 
op nationale schaal. 

Figuur 2: Ontwikkelde systematische methode voor Verborgen Kracht - Veenkoloniën 3.0.
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Figuur 3: Eerdere energietransitie in de jaren zestig in Nederland 
naar aardgas als een van de belangrijke energiebronnen (bron: 
www.aardgas-in-nederland.nl). 
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2. ENERGIETRANSITIE
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2.1 AFHANKELIJKHEID NEDERLAND VAN FOSSIELE 
ENERGIEBRONNEN

De belangrijkste energiebronnen in Nederland zijn de (ruwe) olie, 
kolen en gas. Dit zijn allen niet-hernieuwbare energiebronnen 
en zijn slechts in beperkte mate beschikbaar waardoor ze in de 
toekomst uitgeput zullen raken. Schattingen lopen uiteen maar 
wereldwijd zal rond 2040 geen aardolie meer beschikbaar zijn en 
rond 2042 is geen aardgas meer beschikbaar. Tegen 2110 zullen 
wereldwijd de kolenvoorraden op zijn. Hoewel er veel discussie 
is over het moment van uitputting is het voor iedereen duidelijk 
dat deze bronnen eindig zijn. Na uitputting zullen er nieuwe 
bronnen van energie nodig zijn voor een alsmaar groeiende vraag. 

Naast het praktische feit dat de huidige, primaire energiebronnen 
op zullen raken zijn er in toenemende mate zorgen over 
de impact van het gebruik van niet-hernieuwbare fossiel 

brandstoffen. Daarbij kan gedacht worden aan luchtvervuiling 
en klimaatsveranderingen. Verder zorgt binnenlandse winning 
van fossiele brandstoffen voor veel schade en overlast. 
Geïmporteerde niet-hernieuwbare brandstoffen zijn veelal 
afkomstig uit politiek instabiele gebieden. Concluderend kunnen 
er vraagtekens worden gezet bij de huidige energievoorziening. 
In toenemende mate wordt er daarom gezocht naar duurzamere 
alternatieven waarbij de belangrijkste energieopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen komt. 

2.2 HERNIEUWBARE ENERGIE
Hernieuwbare energie is iedere vorm van energie uit de zon 
en geofysische of biologische bronnen die hernieuwd worden 
door natuurlijke processen in dezelfde of hogere snelheid dan 
waarmee ze worden uitgeput. Hernieuwbare energie kan uit 
hernieuwbare bronnen worden gewonnen door het gebruik 
van technologieën die er bruikbare energie van kunnen maken. 

Daarbij kan gedacht worden aan zonne-energie, geothermische 
energie, biomassa-energie, windenergie of waterenergie. 
Algemene kenmerken van hernieuwbare energie zijn dat ze 
beperkte milieueffecten hebben en een lage uitstoot hebben 
van broeikasgassen of andere schadelijke uitstoot. 

2.3 ENERGIETRANSITIE
Een transitie wordt over het algemeen gekenmerkt door een 
S-curve waarin opeenvolgende fasen van een transitie in de 
tijd worden geplaatst. Over het algemeen wordt een transitie 
gekarakteriseerd door vier hoofdfasen (Avelino & Rotmans, 
2009; Loorbach & Rotmans, 2006):

•	 Voorontwikkeling fase: veranderingen vinden plaats op de 
achtergrond, weerstand vanuit het bestaande systeem.

•	 Take-off fase: structurele veranderingen winnen aan 
momentum. Veranderingen beginnen druk uit te oefenen 

2023 2040 2050 2100

AARDOLIE AARDGAS KOLEN

Figuur 5: Overzicht transitie met indicatie stand van zaken 
rondom energietransitie (bron: Loorbach & Rotmans, 2009).
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Figuur 4: Overzicht belangrijkste mijlpalen tot circa 2100 (bron: 
Shafiee & Topas, 2009). Toenemende kritiek op uitblijven beleid 
rondom nationaal beleid t.a.v. (duurzame) energie (WRR, bron 
tweet: NOS, Twitter).
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op het bestaande systeem op een dusdanige manier dat 
die begint af te breken.

•	 Acceleratie fase: structurele veranderingen worden 
zichtbaar en beginnen het bestaande systeem te veranderen 
in nieuwe structuren en (sub-)systemen.

•	 Stabilisatie: Een nieuwe balans wordt bereikt en het oude 
systeem wordt definitief vervangen.

De onvermijdelijke transitie van niet-hernieuwbare, 
fossiele energie naar hernieuwbare en milieuvriendelijkere 
energiebronnen is een langetermijnproces dat de maatschappij of 
subsysteem van de maatschappij fundamenteel zal veranderen. 
De ontwikkelde en toegepaste systematische methode is een 
middel om stapsgewijs samenhangende systemen te ontwikkelen 
waardoor deze energietransitie doorlopen wordt. In Figuur 6 
is weergegeven binnen welke mijlpalen de energietransitie zal 
moeten verlopen om te kunnen inspelen op het wegvallen van de 

fossiele energiebronnen. De mijlpalen op de tijdslijn staan voor 
het moment waarop het nieuwe systeem voldoende ontwikkeld 
moet zijn. 

2.4 ENERGIE
Wanneer er over energie wordt gesproken is dat meestal in de 
breedste zin van het woord maar heeft het vaak betrekking op 
vormen waar mensen en bedrijven geld voor betalen. Het is 
echter goed om in gedachten te houden dat energie in principe 
nooit verdwijnt maar alleen minder bruikbaar wordt doordat de 
staat waarin het verkeert verandert. De term exergy beschrijft 
de maximale hoeveelheid arbeid die geproduceerd kan worden, 
wanneer de energiebron in evenwicht wordt gebracht met de 
omgeving. Voor deze studie geeft exergy aan dat de waarde van 
de verschillende energiebronnen kan verschillen; elektriciteit 
en brandstoffen hebben bijvoorbeeld een hogere exergy dan 
warmte en daardoor een hogere gebruikswaarde. Vanwege deze 

verschillen zal er in de rest van de studie onderscheid worden 
gemaakt tussen warmte, elektriciteit en brandstoffen.

Figuur 6: Koppeling energietransitie aan belangrijkste mijlpalen 
t.a.v. opraken fossiele brandstoffen. 
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3. SYSTEMATISCHE 
METHODE 

NEDERLAND
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3.1 INTRODUCTIE SYSTEMATISCHE METHODE
De systematische methode die ontwikkeld is voor Verborgen 
Kracht – Veenkoloniën 3.0 is vertaald voor gebruik op het 
nationale schaalniveau van Nederland. De onderste zone van 
het schema vormt een abstracte representatie van de nationale 
schaal en stelt een samenhangende nationale benadering 
voor. De bovenste zone van het schema vormt een abstracte 
representatie van de regionale schaal die samenhangt met 
de nationale schaal. Iedere locatie heeft vanuit de nationale 
schaal gezien verschillende potenties. De uitwisseling van 
deze potenties is weergegeven als de verbindingen tussen de 
onderste zone (nationale schaal) en bovenste zone (regionale 

schaal), wat leidt tot vorming van systemen in Nederland. Binnen 
deze systemen is nationale en regionale invloed, feedback en 
uitwisseling mogelijk. Op deze samenhangende wijze kunnen 
interventies gepland worden die in de komende decennia 
uitvoerbaar zijn. De regionale en lokale projecten zijn zo 
verankerd in een overkoepelend systeem en dragen bij aan de 
ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem in Nederland. 
Nationale samenwerking en uitwisseling van potenties zorgen 
voor de mogelijkheid om als Nederland te kunnen profiteren van 
de hoogste hernieuwbare energiepotenties.

Figuur 7: Systematische methode specifiek gemaakt voor Nederland ten aanzien van de energietransitie, niet-plaatsspecifiek. Links de abstracte representatie van de systematische methode 
op de nationale schaal. Op deze schaal vindt de differentiatie plaats t.a.v. hoogste potenties. Connecties tussen regionale (via de lokale schaal, hier abstract weergegeven door de bovenste zone 
van het schema) tussen vraag en aanbod dat resulteerd in het ontwikkelen van systemen in nederland met interne dynamieken. 
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3.2 PRINCIPES SYSTEMATISCHE METHODIEKDe systematische 
methodiek is gebaseerd op een aantal principes die het belang en 
de inherente positieve gevolgen onderschrijven. Deze principes 
zijn hieronder schematisch weergegeven:

1. Nederland als één geheel benaderen;
2. (Sub-)Systemen analyseren op nationaal schaalniveau;
3. Mogelijke problemen en kansen identificeren in de huidige 

systemen;
4. Hoofdproblemen aanpakken, geen symptoombestrijding. 

Oplossen van problemen kan resulteren in nieuwe (sub-)
systemen;

5. Duidelijke communiceren met stakeholders, dit is mogelijk 
doordat lokale en regionale ingrepen vanuit een duidelijk 
nationaal perspectief worden gerealiseerd;

6. Aanpassingen in en ontwikkeling van (sub-)systemen 
realiseren door te anticiperen en reageren op veranderingen;

7. Lange termijnvisie op nationale schaal creëren. De visie 
maakt besluitvorming op kortere termijnen en lagere 
schaalniveaus mogelijk. Lange termijnplanning en 
ontwikkeling van de beoogde systemen wordt hierdoor 
gefaciliteerd;

8. Ontwikkelen en gebruiken van de hoogste potenties 
om op nationaal schaalniveau te profiteren van het best 

beschikbare energiepotentieel dat Nederland te bieden 
heeft.

De uitvoering van de methode is in de volgende hoofdstukken 
beschreven en is opgedeeld in de analyse van zowel de 
energievraag als de energiepotenties. De uitkomsten hiervan 
zullen vervolgens samengebracht worden in de resultaten.

1. Nederland als één geheel benaderen

3. Mogelijke problemen en kansen identificeren 
in de huidige systemen

2. (Sub-)Systemen analyseren op nationaal 
schaalniveau

4. Hoofdproblemen aanpakken, geen 
symptoombestrijding. Oplossen van problemen 
kan resulteren in nieuwe (sub-)systemen

5. Duidelijke communiceren met stakeholders, 
dit is mogelijk doordat lokale en regionale 
ingrepen vanuit een duidelijk nationaal 
perspectief worden gerealiseerd

7. Lange termijnvisie op nationale schaal creëren. 
De visie maakt besluitvorming op kortere 
termijnen en lagere schaalniveaus mogelijk. 
Lange termijnplanning en ontwikkeling van de 
beoogde systemen wordt hierdoor gefaciliteerd

6. Aanpassingen in en ontwikkeling van (sub-)
systemen realiseren door te anticiperen en 
reageren op veranderingen

8. Ontwikkelen en gebruiken van de hoogste 
potenties om op nationaal schaalniveau 
te profiteren van het best beschikbare 
energiepotentieel dat Nederland te bieden heeftFiguur 8: Schematische weergave van de principes die betrekking 

hebben op de systematische methode.
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4.1 ANALYSE ENERGIEVRAAG NEDERLAND
Om goed inzichtelijk te hebben hoe de Nederlandse energievraag 
is opgebouwd is deze nader geanalyseerd en is onderscheid 
gemaakt in verschillende typen vragen die er in Nederland zijn. 
Deze zijn primair warmte, elektriciteit en brandstoffen. In Figuur 
9 is schematisch aangegeven welke energiebronnen gebruikt 
worden ten behoeve van welke doeleinden. 

De jaarlijkse Nederlandse energievraag is primair afgeleid van 
cijfers van CBS Statline. Jaarlijks is de totale energievraag 
ongeveer 2841 Petajoule (PJ) (op basis van vastgestelde cijfers 
2014), daarvan wordt er jaarlijks slechts 109 PJ uit hernieuwbare 
energiebronnen gehaald. Omdat dit een zeer lage hoeveelheid 
is wordt er in de rest van deze studie geen rekening gehouden 
met de inzet van deze hernieuwbare energiebronnen. Voor de 

hoofdgebruiksgroepen is aangegeven wat de jaarlijkse vraag 
is in warmte, elektriciteit en brandstoffen. Het onderscheid is 
gemaakt om in een later stadium de energievraag te kunnen 
koppelen aan het aanbod uit duurzame energiebronnen.

4.1.1 Warmtevraag Nederland
De warmtevraag van Nederland bedraagt op dit moment circa 
2038.3 PJ per jaar. Ruimtelijk is de warmtevraag van Nederland 
in beeld gebracht. In Figuur 13 is weergeven hoe de warmtevraag 
van huishoudens verdeeld is en waar de primaire vraag vanuit 
de industrie zit. 

4.1.2 Elektriciteitsvraag Nederland
De elektriciteitsvraag bedraagt circa 448.7 PJ per jaar. In Figuur 
13 is ter verduidelijking de elektriciteitsvraag gealloceerd op 

basis van de bebouwingsdichtheden, echter is dit van mindere 
relevantie, gezien elektriciteit zich makkelijk laat transporteren 
over (bestaande) netwerken. 

4.1.3 Brandstoffen ten behoeve van transport
De brandstofvraag van Nederland bedraagt op dit moment 432.9 
PJ per jaar. 

4.2 KORTETERMIJNBELEID EN ONTWIKKELING VAN DE 
ENERGIEVRAAG
Voor deze studie is het relevant om het Energieakkoord mee te 
nemen omdat daar expliciete afspraken zijn gemaakt voor de 
korte termijn op het gebied van energie. Daarnaast is er een 
doorkijk naar 2050 nodig om een inschatting te kunnen maken 
van de ontwikkeling van de energievraag. 

Figuur 9: Overzicht energievraag en gebruikte energiebronnen 
Nederland (vastgestelde energiecijfers 2014, bron CBS Statline, 
2016). 
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4.2.1 Energieakkoord 2023
In september 2013 is het Energieakkoord ondertekend door 
verschillende organisaties, waaronder de Rijksoverheid, 
werkgevers, vakbewegingen, natuur- en milieuorganisaties, 
maatschappelijke organisatie en financiële instellingen. 
Het doel van het Energieakkoord is om door middel van 
energiebesparingen, schone technologie en klimaatbeleid in 
2023 ruim 100 PJ minder te gebruiken en 16% van de energie uit 
hernieuwbare bronnen op te wekken (www.energieakkoordser.
nl). 

4.2.2 Energievraag 2050
De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft in een publicatie 
aan wat de verwachte ontwikkelingen zijn op het gebied van de 
energievraag van Nederland. Twee richtingen zijn interessant 
voor deze studie, namelijk de energievraag in 2050 op basis van 

het nastreven van maximale energiebesparing en de energievraag 
in 2050 op basis van autonome ontwikkelingen (SER, 2011). De 
gepubliceerde cijfers zijn in deze studie aangepast naar het 
gegeven dat vanaf 2040 geen aardolie meer beschikbaar is voor 
brandstoffen. Op het gebied van energievraag vanuit transport 
is daarom de aanname gemaakt dat deze overeenkomt met de 
transitie naar transport op elektriciteit. 

4.3 ANALYSE ENERGIEPOTENTIES HERNIEUWBARE ENERGIE 
NEDERLAND
In Nederland zijn diverse hernieuwbare energiebronnen 
beschikbaar die kunnen worden aangewend om te voorzien 
in de energiebehoefte van Nederland. Deze energiebronnen 
vormen op dit moment de Hidden Power van Nederland; ze zijn 
aanwezig maar worden nog nauwelijks benut. De belangrijkste 
hernieuwbare energiebronnen die geanalyseerd zijn om de 

hoogste potenties van Nederland inzichtelijk te krijgen zijn 
geothermie, zonne-energie, windenergie en biomassa-energie. 
Waterenergie is niet nader geanalyseerd omdat de beschikbare 
bronnen minimaal zijn en technieken om energie te winnen nog 
in ontwikkeling zijn.  

4.3.1 Geothermie
Geothermische energie is afkomstig uit het midden van de aarde. 
Geothermische energie wordt gezien als een hernieuwbare 
energiebron omdat de warmte continue wordt aangevuld en 
hersteld. Geothermie is de enige hernieuwbare energiebron 
die niet direct of indirect afkomstig is uit zonne-energie. 
Geothermie kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, 
maar is binnen Nederland primair een interessante bron voor 
warmtewinning. De beter bereikbare geothermische bronnen zijn 
namelijk niet warm genoeg voor het opwekken van elektriciteit.

%96
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Energieakkoord 2023

%100

PJ2920

Vastgestelde 
energievraag 2014 Energievraag 2050

%105

PJ3077

Autonoom

%79

PJ2307

Max. besparing

Figuur 10 Totaal energiegebruik Nederland (2014 = 100%) op basis 
van vastgestelde energiecijfers 2014 (bron: CBS Statline, 2016).

Figuur 11: Totaal beoogd energiegebruik Energieakkoord 2013-
2013 (Bron: www.energieakkoord.nl).

Figuur 12: Totaal energieverbruik 2050 bij maximale besparing en 
bij autonome ontwikkeling. Afgeleid van cijfers SER, aangepast 
naar elektrisch transport (bron: www.ser.nl).
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Warmtevraag 
industrie >200 °C

Restwarmte 
industrie <120 °C

Elektriciteitsvraag 
Huishoudens

Restwarmte 
industrie 120-200 °CFiguur 13: Analyse van ruimtelijke energievraag Nederland (bron: Warmteatlas, Ministerie van 

Economische Zaken). Elektriciteit huishouding linear afgeleid van warmtevraag. 

4.3.2 Zonne-energie
De zon is een belangrijke bron van energie die door middel 
van zowel passief als actief gebruik kan worden aangewend 
als hernieuwbare energiebron. De focus ligt bij de toepassing 
van de systematische methodiek op het actief gebruiken van 
zonne-energie waarbij de omzetting van zonne-energie in 
elektriciteit het meest interessante gebruik is doordat het een 

goed transporteerbaar energieproduct oplevert. 

In Figuur 14 is de energiepotentie van zonne-energie in 
Nederland weergegeven waarbij gemiddelde opbrengsten per 
jaar zijn benoemd. Op hoofdlijnen neemt de intensiteit van de 
energiebron af van west naar oost. De in kaart gebrachte potentie 
in PJ gaat uit van het gebruik van Photovoltaic (PV) met een 

rendement van vijftien procent voor de omzetting van zonne-
energie in elektriciteit. 

4.3.3 Windenergie
Windenergie is een indirecte vorm van zonne-energie. 
Windenergie maakt gebruik van de kinetische energie die 
beschikbaar is door de wind in te zetten om bijvoorbeeld 
elektriciteit te genereren. Het is een van de snelst groeiende 
toepassingen om hernieuwbare energiebronnen te benutten. 
Daar waar vroeger windenergie nog veel werd gebruikt als 
een mechanische energiebron is de huidige toepassing primair 
gericht op het winnen van elektriciteit. De hoeveelheid energie 
die per locatie gewonnen kan worden verschilt aanzienlijk en 
kan ook in de tijd significant fluctueren. 

In Figuur 14 is de energiepotentie van windenergie in beeld 
gebracht waarbij de gemiddelde opbrengsten per jaar benoemd 
zijn. Daarbij is uitgegaan van de windsnelheid op honderd meter 
hoogte in combinatie met de toepassing van vijf megawatt 
windturbines. 
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4.3.4 Biomassa-energie
Biomassa is een belangrijke hernieuwbare energiebron die 
door alle levende organismen kan worden geproduceerd. 
Biomassa kan worden omgezet in biomassa-energie. Moderner 
gebruik van biomassa als energiebron verschilt van zeer lokale 
schaal (bijvoorbeeld door huishoudens) tot zeer grote schaal 
om energie op te wekken (bijvoorbeeld in energiecentrales). 

Biomassa-energie kan worden ingezet om warmte, elektriciteit 
en biobrandstoffen op te wekken. Biomassa is een snelgroeiende 
hernieuwbare energiebron waarvan ook in Nederland de 
toepassing per jaar toeneemt. Voor deze YI-opgave zijn diverse 
voor Nederland interessante bronnen van biomassa in kaart 
gebracht. 

Het gebruik van houtopstanden is een belangrijke bron die 
is weergegeven in Figuur 14. Uitgaande van zestig procent 
oogstbaarheid en gemiddelde groei zou het gebruik van deze 
energiebron uitkomen op ongeveer 12.6 PJ per jaar. 

In Figuur 14 is de potentie om biomassa te verbouwen 
weergegeven. Energiegewassen kunnen verbouwd worden op 
diverse ondergronden. Een belangrijk nadeel van het gebruik 
van biomassa dat op deze wijze geteeld wordt, is dat het zal 
concurreren met ander landgebruik (zoals landbouw), waarbij 
het bijvoorbeeld de productie van voedsel kan verdringen.

Biomassa kan ook gewonnen worden uit diverse afvalstromen. 
In Figuur 14 zijn de Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) 
weergegeven waar biomassa gewonnen kan worden uit het 
zuiveringsproces met een totaalomvang van circa 1.1 PJ per jaar. 
Een andere belangrijke afvalstroom is GFT, welke kan worden 
ingezet om circa 27 PJ per jaar op te wekken. 

Windenergie

Diepe geothermie 
(1500-4000 m.)

Biomassa 
bos

Zonne-energie

Zeer diepe geothermie 
(5500 m.)

Biomassa 
landbouw

Zeer diepe geothermie 
(7500 m.)

Biomassa 
RWZIFiguur 14: Analyse van hernieuwbare energiebronnen in Nederland (Bronnen: Klimaatatlas (KNMI), 

Warmteatlas (Ministerie van Economische Zaken), Topografische kaart Nederland). 
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5. HOOGSTE 
ENERGIEPOTENTIES 

NEDERLAND
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5.1 VRAAG EN AANBOD
De resultaten van de analyse zijn samengebracht in 4 
ontwerplagen waarin de eerste stap is gezet om vraag en 
aanbod samen te brengen. Per ontwerplaag levert deze stap in 
het toepassen van de methodiek een kaartbeeld op. Hierin zijn de 
hoogste potenties aangegeven waarbinnen de energiesystemen 
ontwikkeld kunnen worden. Op hoofdlijnen zijn de ontwerplagen 
gekoppeld aan een de energievraag in Nederland op het gebied 
van warmte, elektriciteit en brandstoffen.  

Figuur 15: ontwikkeling van de ontwerplagen aan de hand van het samenbrengen van vraag en 
aanbod gecombineerd met overige factoren die een rol kunnen spelen in het samenstellen van 
de ontwerplagen. Figuur 16: koppeling ontwerplagen aan typen energievraag. 

Vraag Aanbod Factoren Gebruik

Wind

Elektriciteit

Zon Geothermie

Warmte

Biomassa

Biobrandstoffen
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5.2 WARMTE – GEOTHERMIE
De ontwerplaag voor warmte, primair bestaand uit geothermie 
als bron, is opgebouwd uit diverse lagen waarin vraag en aanbod 
samen komen. Daarmee is in de ontwerplaag het potentieel 
van de hoogste geothermie potenties gekoppeld aan het type 
gebruik. Bij de ruimtelijke vraag is er namelijk rekening gehouden 
met de industriële vraag die qua temperatuur hoger kan zijn dan 

de huishoudelijke vraag. Er is op die locaties gerekend met het 
gebruik van zeer diepe geothermie welke hogere temperaturen 
kan leveren (~225 °C). 

De warmteopbrengst van het gebruik van geothermie is circa 
3378 PJ per jaar. Dat is ruim voldoende om te voorzien in de 
huidige en toekomstige warmtevraag van Nederland. Daarbij 

Gebruik hoogste 
potenties

Start hoog gebruik 
huishoudens

Lokale netwerken

Gebruik diepe 
geothermie

Start hoog gebruik 
bedrijven/industrie

Regionale netwerken

Gebruik zeer diepe 
geothermie

Restwarmte tijdens start 
ontwikkeling

Bovenregionale 
netwerken

is er geen rekening gehouden met het gebruik van restwarmte 
of optimale cascading van warmte. Warmtevraag boven de 
aangegeven maximum van ~225 °C voor industriële doeleinden 
zal primair afhankelijk zijn van brandstoffen die al dan niet uit 
duurzame bronnen worden gewonnen (bijvoorbeeld uit biomassa 
of door omzetting van elektriciteit in brandstoffen). 

Figuur 17: Overzicht belangrijkste aspecten in de selectie en ontwikkeling van de hoogste 
energiepotenties t.a.v. geothermie, warmte. 
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Figuur 18: Overzicht ruimtelijk gebruik van hoogste geothermiepotenties in Nederland en 
warmteopbrengsten ten opzichte van de warmtevraag in de huidige situatie, 2023 en 2050 bij 
100% gebruik van de aangegeven potenties. 
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5.3 ELEKTRICITEIT – WINDENERGIE
Voor de ontwerplaag voor elektriciteit uit windenergie 
zijn de hoogste potenties gelegen in de kustgebieden van 
Nederland. Deze energiepotenties kunnen tot wel vier keer 
hoger zijn dan potenties die meer in het binnenland liggen. 
De elektriciteitsopbrengst van deze windenergiepotenties is 
circa 606 PJ per jaar. Dat is voldoende om te voorzien in de 
elektriciteitsvraag van Nederland. Alleen in het scenario van 
autonome groei blijkt het onvoldoende te zijn om te voorzien 
in de elektriciteitsvraag van 2050 wanneer daar alleen in wordt 
voorzien middels windenergie. In de ontwikkeling van de 
windenergiepotenties kunnen bestaande elektriciteitsnetwerken 
een rol spelen. Om van alle potentie gebruik te maken is 
uitbreiding van bestaande netwerken echter wel noodzakelijk. 

Bestaand elektriciteits 
netwerk

Gebruik hoogste 
potenties

Uitbreiden elektriciteits 
netwerk

Aanvullingen 
elektriciteits netwerk

Figuur 19: Overzicht belangrijkste aspecten in de selectie en ontwikkeling van de hoogste 
energiepotenties t.a.v. geothermie, warmte. 
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Figuur 20: Overzicht ruimtelijk gebruik van hoogste windenergiepotenties in Nederland en 
elektriciteitsopbrengsten ten opzichte van de ektriciteitsvraag in de huidige situatie, 2023 en 
2050 bij 100% gebruik van de aangegeven potenties. 
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5.4 ELEKTRICITEIT – ZONNE-ENERGIE
Naast windenergie vormt zonne-energie een belangrijke 
ontwerplaag voor de productie van elektriciteit. De hoogste 
potenties voor zonne-energie zijn in de kustgebieden 
gelegen. De elektriciteitsopbrengst van de hoogste zonne-
energiepotenties is circa 2996 PJ per jaar. Dat is ruim voldoende 
om te voorzien in de elektriciteitsvraag in alle opgenomen 
ontwikkelscenario’s. Evenals bij windenergie kunnen bestaande 
elektriciteitsnetwerken een rol spelen in de ontwikkeling van 
zonne-energiepotenties.  

Gebruik hoogste 
potenties

Functiecombinatie PV-velden

Bestaand netwerk Uitbreiden bestaand 
netwerk

Nieuw netwerk

Figuur 21: Overzicht belangrijkste aspecten in de selectie en ontwikkeling van de hoogste 
energiepotenties t.a.v. geothermie, warmte. 
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Figuur 22: Overzicht ruimtelijk gebruik van hoogste zonne-energiepotenties in Nederland en 
elektriciteitsopbrengsten ten opzichte van de ektriciteitsvraag in de huidige situatie, 2023 en 
2050 bij 100% gebruik van de aangegeven potenties. 
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5.5 BIOBRANDSTOFFEN – BIOMASSA
De ontwerplaag voor biomassapotenties geeft de potenties weer 
op het gebied van biomassa. Biomassa heeft een relatief lage 
potentiele opbrengst van circa 82 PJ per jaar. Deze hoeveelheid 
energie is dan ook niet voldoende om te voorzien in de vraag van 
Nederland. Mede vanwege de beperkte mogelijkheden is er met 
een aangepast scenario gerekend voor 2050 waarbij brandstoffen 
ten behoeve van transport zijn vervangen (zie 4.2). Dat komt 
doordat er in de benoemde potenties voornamelijk gewerkt 
wordt met reststromen of biomassa stromen die te generen 
zijn uit bestaande bosarealen. Op zeer beperkte schaal is er in 
deze studie gerekend met biomassa waarbij landbouwgronden 
worden ingezet ten behoeve van energiewinning. 

Gebruik hoogste 
potenties

Bestaande 
netwerk

Bestaande biomassa 
activeren

Bestaande reststromen 
gebruiken

Beperkte schaal 
verbouwen biomassa

Figuur 23: Overzicht belangrijkste aspecten in de selectie en ontwikkeling van de hoogste 
energiepotenties t.a.v. geothermie, warmte. 
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Figuur 24: Overzicht ruimtelijk gebruik van biomassa poenties in Nederland en energieopbrengsten  
ten opzichte van de brandstofvraag in de huidige situatie, 2023 en 2050 bij gebruik van de 
aangegeven potenties. 
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6. ENERGIESYSTEEM 
NEDERLAND
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6.1 UITGANGSPUNTEN EN MIJLPALEN
De vier ontwerplagen zijn de basis voor de energietransitie 
en laten zien dat er door gebruik te maken van de hoogste 
hernieuwbare energiepotenties voorzien kan worden 
in de energievraag van Nederland. Aan de hand van de 
geïntroduceerde tijdslijn met de mijlpalen Energieakkoord, 2040 
en 2050 wordt een visie gegeven op een mogelijke ontwikkeling 
van een samenhangend, duurzaam energiesysteem in Nederland. 
Daarbij is het uitgangspunt dat wordt voorzien in de berekende 
energievraag van 2050 met maximale energiebesparing. 

Bij het opstellen van de verschillende mijlpalen is er voor het 
gebruik van de potenties gerekend met een vast percentage 
hoeveel van de potentie daadwerkelijk gewonnen kan worden. 
Voor geothermie is met de volledige potentie gerekend, bij 
windenergie met 75 procent, zonne-energie 30 procent en bij 
biomassa (landbouw) is 10 procent aangehouden. Wind- en 
zonne-energie worden in gelijke verhouding (50:50) ingezet 
voor de winning van elektriciteit. 
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Overijssel

Zuid-Holland Figuur 25: Overzicht van de 12 locaties van de TOP12NL verspreid over Nederland. 

6.2 Mijlpaal 2020: TOP12NL
Omdat ontwikkeling uiteindelijk op regionale of zelfs lokale 
schaal moeten worden opgepakt zijn er voor 12 locaties in 
Nederland verkenningen gedaan voor de benutting van het 
gebruik van de potenties.

TOP12NL staat daarbij voor 12 locaties, één in iedere provincie 
waar een combinatie van hoogste potenties samenkomt en 
voldoet aan aspecten die in de eerste fase van de energietransitie 

een rol spelen (zie ook benoemde aspecten Hoofdstuk 5). 
Te denken valt aan mogelijkheden waarbij vraag en aanbod 
relatief dichtbij elkaar zijn gelegen (geothermie), het gebruik 
van bestaande netwerken (elektriciteit uit wind en zon) en het 
activeren van bestaande biomassa (bos). 
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Figuur 26: Gebruik hoogste hernieuwbare energiepotenties in 
Zeeland. 

6.2.1 Zeeland
De geselecteerde locatie in de provincie Zeeland beschikt over 
hoge potenties op het gebied van wind- en zonne-energie. Deze 
worden in deze verkenning voor een groot deel gebruikt ten 
behoeve van elektriciteitsopwekking. Hoewel er op deze locatie 
ook aanzienlijke potenties zijn voor biomassa zijn deze zoals 
eerder aangegeven in beperkte mate ingezet. 
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Figuur 27: Impressie van gebruik van hernieuwbare 
energiepotenties in Zeeland.
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Figuur 28: Gebruik hoogste hernieuwbare energiepotenties in 
Noord-Holland. 

6.2.2 Noord-Holland
De geselecteerde locatie in de provincie Noord-Holland beschikt 
over hoge potenties op het gebied van geothermie, wind- en 
zonne-energie. Hoewel er op deze locatie ook aanzienlijke 
potenties zijn voor biomassa zijn deze zoals eerder aangegeven 
in beperkte mate ingezet.

6.2.3 Meekoppelkansen
Op lokale schaal liggen er meekoppelkansen die sterk afhankelijk 
zijn van de regio waar de energiepotenties zich bevinden. In 
Zeeland liggen er bijvoorbeeld kansen op het gebied van 
demografische krimp, verzilting, toerisme en landbouw. 
Meekoppelkansen kunnen investeren in hernieuwbare 
energiebronnen aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld 
meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken. Een belangrijke 
vervolgstap op deze studie zal zijn om op regionale en lokale 
schaal meekoppelkansen te identificeren die aan de ontwikkeling 
van energiepotenties gekoppeld kunnen worden. 
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Figuur 29: Impressie van gebruik van hernieuwbare 
energiepotenties in Noord-Holland.
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Figuur 30: Opstarten van het ontwikkelen van energiesystemen 
rondom de 12 pilotgebieden in alle provincies. 
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Figuur 31: Eerste mijlpaal van de ontwikkeling van de TOP12NL, 
opbrengst is circa 2.4% van jaarlijkse energievraag in 2023. 
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6.3 MIJLPAAL 2023: ENERGIEAKKOORD
De ontwikkeling van de twaalf locaties verspreid over Nederland 
zet de basis voor de take-off fase waarin hoge hernieuwbare 
energiepotenties in de nabijheid van deze eerste locaties 
worden benut om de doelstellingen van het Energieakkoord te 
behalen. Er is daarbij primair gekeken naar aaneenschakeling 
van potenties waarbij er rekening is gehouden met de eerder 
gepresenteerde aspecten die een centrale rol spelen in het 
opstarten van de ontwikkeling van energiesystemen. Daarbij 
kan er gedacht worden aan het gebruik maken bestaande 
netwerken, koppelingen van vraag en aanbod op lokale schaal 
en het activeren van bestaande biomassa. 

Figuur 32: Ontwikkelen van systemen op lokale schaal door gebruik van hoge energiepotenties nabij de 12 pilotgebieden.

Locaties met gebruik van hoge energiepotenties
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Figuur 33: Succesvol behalen van de eerste mijlpaal in 2023, 
opbrengst is circa 17% van de jaarlijkse energievraag in 2023. 
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Figuur 34: Ontwikkelen van regionale en bovenregionale systemen.

6.4 MIJLPAAL 2040: EINDE AARDOLIE EN EINDE AARDGAS 
IN ZICHT
Om de mijlpaal 2040 te behalen is na de take-off fase 
een aanzienlijke periode van accelaratie doorlopen om te 
resulteren in de ontwikkeling van regionale en bovenregionale 
energiesystemen (bijvoorbeeld warmtenetwerken). Daarbij 
worden de reeds bestaande locaties verder ontwikkeld en 
uitgebreid. Door de ontwikkeling van het energiesysteem is het 
in deze fase voor het eerst mogelijk om vrijwel geheel afstand te 
nemen van aardolie als brandstof. Het beoogde energiesysteem 
is daarom sterk gericht op de productie van elektriciteit uit wind- 
en zonne-energie ten behoeve van transport naast de inzet van 
geothermie om te voorzien in de grote energievraag van warmte.  
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Figuur 35: Succesvol behalen van de mijlpaal in 2040, opbrengst 
ten opzichte van energievraag 2050 bij nastreven maximale 
energiebesparing. 
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Figuur 36: Verdere ontwikkelen van regionale en bovenregionale systemen, optimalisatie van systemen.

6.5 MIJLPAAL 2050: AFRONDEN ENERGIETRANSITIE
In 2050 is de acceleratie in de energietransitie afgerond en 
zijn er nieuwe structuren en systemen gevormd die de basis 
vormen van het nieuwe energiesysteem. Het systeem wordt 
weer stabiel nadat het oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde 
systeem is vervangen. Het systeem is mede daartoe gedwongen 
omdat in 2050 het aardgas definitief op is en hernieuwbare 
energiebronnen in warmte moeten voorzien. Energiesystemen 
zullen bij deze mijlpaal naast nieuwe lokale en regionale 
ontwikkelingen ook bovenregionaal in toenemende mate een 
gesloten energiesysteem vertonen.

Het warmtesysteem is voornamelijk ingevuld vanuit het nationale 
schaalniveau waarbij er aandacht is voor het voorzien in de grote 
energievraag. Daarbij is het voor de warmtevraag interessant 
om lokale winning en gebruik van geothermische warmte te 
realiseren omdat in veel gebieden in Nederland ontwikkeling 
van regionale en bovenregionale warmtesystemen minder 
waardevol is. 

6.6 STABILISATIE EN OPTIMALISATIE NA 2040-2050
In de periode tot 2050 vindt stabilisatie van het nieuwe 
energiesysteem plaats waarbij in toenemende mate de structuren 
van het bestaande systeem zullen verdwijnen of wijzigen. Tijdens 
de energietransitie is het zeer waarschijnlijk dat er optimalisatie 
plaats kan vinden ten opzichte van de opbrengsten. Er is namelijk 
bij het opstellen van de potenties in deze studie gerekend met 
relatief conservatieve rendementen van de huidige beschikbare 
technologie. Daarbij in ogenschouw nemend dat de gemiddelde 
levensduur van bijvoorbeeld windturbines en photovoltaics 
respectievelijk 20-25 en 25-30 jaar is, is het zelfs aannemelijk 
dat het energiesysteem geoptimaliseerd kan worden terwijl het 
gerealiseerd wordt. Het ruimtebeslag dat nodig is om te voorzien 
in de energievraag van Nederland kan daarbij mogelijk aanzienlijk 
afnemen naarmate er vernieuwingen en verdere ontwikkeling 
van het energiesysteem plaatsvindt. 
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Figuur 37: Succesvol behalen van de mijlpaal in 2050, opbrengst 
ten opzichte van energievraag 2050 bij nastreven maximale 
energiebesparing. 
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7. CONCLUSIE 
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De opgave vanuit het CRa voor deze YI-opdracht is het maken van 
een vertaalslag van de scriptie Verborgen Kracht – Veenkoloniën 
3.0 naar het schaalniveau van Nederland. De gevraagde focus 
ligt op de energietransitie om optimaal gebruik te gaan maken 
van energie uit hernieuwbare bronnen die beschikbaar zijn in 
Nederland (vraag en aanbod). Het extrapoleren van de analyse 
en aanbevelingen voor dit onderwerp door middel van de in de 
scriptie ontwikkelde en toegepaste werkwijze zal daarvoor de 
basis zijn. 

Een drijvende kracht in de werkwijze is de ontwikkelde 
systematische methode die voor de opgave van het CRa is 
vertaald naar het schaalniveau van Nederland. Daarin speelt 
het begeleiden van regionale en lokale processen en ambities 
vanuit een nationaal perspectief een centrale rol. Het lokale 
schaalniveau levert de input voor de overkoepelende, nationale 
visie. Deze verbanden tussen schaalniveaus resulteren in 
systeemvorming. Dit kan leiden tot regionale samenwerking 
en uitwisselingsmogelijkheden, die binnen Nederland resulteren 
in gezamenlijk profiteren van de hoogste lokale potenties. Ook 
kunnen samenhangende interventies gepland worden die de 
nationale visie ondersteunen en systemen in de regio verder 
ontwikkelen en versterken.  

Het huidige energiesysteem van Nederland is sterk afhankelijk 
van vervuilende, niet-hernieuwbare fossiele energiebronnen 
die slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Hernieuwbare 
energie is iedere vorm van energie die hernieuwd kan worden 
door natuurlijke processen in dezelfde of hogere snelheid 
dan waarmee ze worden uitgeput. Algemene kenmerken van 
hernieuwbare energie zijn dat ze beperkte milieueffecten hebben 
en een lage uitstoot hebben van broeikasgassen of andere 
schadelijke uitstoot. 

Om te komen tot een energiesysteem dat niet langer afhankelijk 
is van niet-hernieuwbare energiebronnen is een energietransitie 
nodig. Een transitie wordt over het algemeen gekenmerkt door 
een S-curve wanneer verschillende fasen van een transitie in de 
tijd worden geplaatst. In deze studie zijn de fasen van de transitie 
gekoppeld aan de mijlpalen van het huidige energiesysteem, 
namelijk het opraken van aardolie en aardgas rond het jaar 2040. 

De jaarlijkse Nederlandse energievraag is ongeveer 2841 
Petajoule (PJ). In september 2013 is het Energieakkoord 
ondertekend met voor deze studie als twee belangrijkste doelen 
om in 2023 ruim 100 PJ minder te gebruiken en 16% van de 
energie uit hernieuwbare bronnen op te wekken. Mede op basis 
van onderzoek van de SER is er een doorkijk gemaakt naar de 
energievraag van 2050, welke bij het nastreven van maximale 
energiebesparing ongeveer 2307 PJ zal bedragen. 

Als eerste stap ter voorbereiding van het toepassen van 
systematische methode zijn de hernieuwbare energiebronnen 
geanalyseerd en de hoogste potenties geïdentificeerd. Vier 
kaartbeelden zijn opgesteld die ontwerplagen vormen en de 
basis zijn voor de nadere uitwerking richting 2050. Bij complete 
ontwikkeling van deze hoogste potenties levert dat de volgende 
hoeveelheden energie op:

•	 Ontwerplaag geothermie: warmteopbrengst van circa 3378 
PJ per jaar

•	 Ontwerplaag windenergie: elektriciteitsopbrengst van circa 
606 PJ per jaar

•	 Ontwerplaag zonne-energie: elektriciteitsopbrengst van 
circa 2996 PJ per jaar

•	 Ontwerplaag biomassa: energieopbrengst (primair 
brandstoffen) van circa 82 PJ per jaar

De vier ontwerplagen laten zien dat er door gebruik te maken 
van de hoogste hernieuwbare energiepotenties voorzien kan 
worden in de energievraag van Nederland. De ontwerplagen 
zijn toegepast om stapsgewijs de energietransitie te doorlopen, 
rekening houdend met een aantal belangrijke mijlpalen om zo 
uiteindelijk gebruik te gaan maken van de Hidden Power in 
Nederland. 

1. Mijlpaal 2020: TOP12NL, 12 regionale pilots
2. Mijlpaal 2023: Energieakkoord, uitbreiding pilots en behalen 

doelstellingen Energieakkoord
3. Mijlpaal 2040: Opraken aardolie, volledig gesteld staan 

voor wegvallen eerste fossiele energiesoort 
4. Mijlpaal 2050: Stabiel energiesysteem, systeem op basis 

van hernieuwbare energie vervangt het systeem op fossiel 
brandstoffen

Er kan geconcludeerd worden dat de hernieuwbare 
energiepotenties in Nederland ruimschoots kunnen voorzien 
in de energiebehoefte en de basis kunnen vormen voor een 
duurzaam energiesysteem dat middels de systematische 
methode wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van een dergelijk 
systeem vraagt echter aanzienlijke commitment op diverse 
schaalniveaus in Nederland. Faciliterende financiering, wet- en 
regelgeving zal daarbij noodzakelijk zijn, evenals internationale 
samenwerking om pieken en dalen in het systeem op te kunnen 
vangen. Daarnaast zal er bij de ontwikkeling van het nationale 
energiesysteem aandacht moeten zijn voor het identificeren 
en effectueren van meekoppelkansen op lokale schaal. Deze 
studie is dan ook een eerste stap om op structurele wijze de 
energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen vorm te 
geven. 
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