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Kaarten per techniek: GBES, OBES, HTO, OGT, GT

5 verkenningen op gebiedsniveau – Proof of concept

Factsheets en stappenplan geothermie



Vraaggestuurde kaarten

Zoeken naar de match tussen

- warmtevraag 

- potentie ondergrond



Warmtevraag in beeld



Vb. potentie ondergrond



Vb. Combinatie

Dekkingsgraad %
Hoeveel kan de bodem 
in de warmtevraag 
voorzien



Belangen



Tuurlijk kan je zelf beginnen

Studie WARM–Berenschot met Panterra

Warmteatlas (b3p.nl)

https://www.ebn.nl/energietransitie/new-energy/aardwarmte/warm/
https://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2


Extra achtergrond informatie

I vijf verkenningen op gebiedsniveau
De vijf verkenningen op gebiedsniveau zijn uitgevoerd als proof of concept naar haalbaarheid grootschalige 
of collectieve systemen. Welke warmteconcepten zijn haalbaar en welke kosten beïnvloeden sterk deze 
haalbaarheid.

II Stappenplan geothermie
Om te komen tot duurzame warmtevoorziening kan je kiezen voor grootschalige bronnen met warmtenet of 
gebouwgebonden systemen. De ontwikkeling van geothermie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de 
ontwikkeling van een warmtenet.



5 Verkenningen in Overijssel

1. Ondiepe geothermie bestaande wijk

2. Hoge temperatuur opslag in combinatie met geothermie

3. Hoge temperatuur opslag in bestaand warmtenet

4. Open bodemenergie met restwarmte en TEO

5. Open en gesloten bodemenergie, individueel vs collectief



Globale opzet verkenningen

-Case beschrijving

-Warmte vraag

-Geschiktheid ondergrond

-Warmte concepten

-Ruimtegebruik

-Duurzaamheid

-Investerings- en operationele kosten

-Haalbaarheid



Wat valt op in de warmte concepten

1. Grootschalige warmtesystemen leveren een basis warmtevoorziening, veelal blijft een piek 
voorziening nodig

2. Voor ondiepe geothermie is een warmtevraag nodig van minimaal 50.000 GJ, circa 1200 huishoudens

3. In alle verkenningen lag de haalbaarheid (euro/GJ) boven de referentieprijs voor warmte op basis van 
de Warmtewet (niet meer dan anders princiepe). Kortom er moet aanvullende subsidie of extra 
investering (eenmalige bijdrage aansluiting) bij om de businesscase interessant te maken. 

4. De terugverdientijd is meer als 10 jaar 

5. Grootschalige concepten geven wel meer mogelijkheden tot sturing in het benutten van de 
ondergrond



Wat valt op qua duurzaamheid – CO2

1. Bij collectieve systemen zijn vaak extra voorzieningen nodig op woningniveau (warmtepomp, 
gasketel, e.d.).

2. CO2 – emissie van de totaal oplossing is niet altijd gunstiger t.o.v. gas. Oorzaak is dat de 
emissiefactor van elektriciteit (grijze stroom) bijna 3x zo hoog is als de emissiefactor van gas per 
kWh primaire energie.

3. Individuele gesloten bodemenergiesystemen kunnen duurzamer en goedkoper zijn dan collectieve 
oplossingen.



Stappenplan geothermie

•EBN heeft er ook laten 
ontwikkelen

•Stappenplan-
aardwarmte-
WARM2020.pdf (ebn.nl)

https://kennisbank.ebn.nl/wp-content/uploads/2020/08/Stappenplan-aardwarmte-WARM2020.pdf

