
Warmtenetten	  als	  alternatief	  voor	  vernieuwing	  aardgasnet:	  cruciale	  bijdrage	  aan	  de	  energietransitie	  	  

Themagroep	  Energie	  van	  PvdA-‐Duurzaam,	  september	  2014,	  primair	  ten	  behoeve	  van	  overleg	  met	  Jan	  Vos	  
(Ankersmit,	  conceptversie	  2,	  15	  september	  2014).	  Wellicht	  aanpassing	  vereist	  na	  verschijnen	  warmtenota	  van	  
het	  kabinet.	  

	  

Volgend	  op	  de	  ontdekking	  van	  het	  aardgasveld	  bij	  Slochteren	  in	  1959	  is	  in	  Nederland	  koortsachtig	  gewerkt	  aan	  
een	  fijnmazig	  aardgasnet;	  een	  voorwaarde	  voor	  de	  “aardgasrevolutie”	  die	  zich	  voltrok	  tussen	  ruwweg	  1965	  en	  
1975.	  In	  1965	  bedroeg	  het	  binnenlands	  verbruik	  nog	  slechts	  65	  PJ,	  vijf	  jaar	  later	  was	  dat	  bijna	  het	  tienvoudige	  
(635	  PJ),	  en	  nog	  vijf	  jaar	  later	  was	  dat	  nog	  eens	  ruim	  verdubbeld	  (1315	  PJ).	  Sindsdien	  is	  het	  binnenlands	  
verbruik	  in	  rustiger	  vaarwater	  gekomen.	  In	  1985	  bedroeg	  het	  1355	  PJ,	  oftewel	  42.756	  miljoen	  kubieke	  meter.	  
Sindsdien	  ligt	  het	  tussen	  de	  40.000	  en	  50.000	  miljoen	  kuub	  per	  jaar,	  afhankelijk	  van	  factoren	  als	  het	  weer	  en	  de	  
economische	  bedrijvigheid.	  Sinds	  1975	  is	  het	  de	  belangrijkste	  energiebron	  van	  ons	  land.1)	  	  	  

Het	  Nederlandse	  aardgasnet	  dat	  deze	  ontwikkeling	  mogelijk	  maakte,	  dateert	  grotendeels	  uit	  de	  zestiger	  jaren.	  
Het	  distributienetwerk	  bestaat	  uit	  omstreeks	  12	  duizend	  kilometer	  hoofdtransportleiding	  en	  124	  duizend	  
kilometer	  (!)	  leiding	  naar	  eindgebruikers.2)	  	  

De	  levensduur	  van	  dat	  netwerk	  bedraagt	  ongeveer	  60	  jaar.	  Binnen	  de	  komende	  tien	  jaar	  zal	  het	  dus	  voor	  een	  
belangrijk	  deel	  moeten	  worden	  vernieuwd;	  een	  operatie	  die	  niet	  alleen	  zeer	  kostbaar	  is,	  maar	  ook	  gepaard	  zal	  
gaan	  met	  de	  nodige	  overlast.	  En	  dat	  voor	  lange	  tijd;	  de	  resterende	  delen	  van	  het	  oude	  netwerk	  zullen	  in	  de	  tien	  
daarop	  volgende	  jaren	  voor	  vervanging	  aan	  de	  beurt	  zijn.	  Dan	  kunnen	  we	  in	  theorie	  weer	  60	  jaar	  vooruit,	  maar	  
er	  zal	  in	  die	  periode	  nog	  maar	  weinig	  Nederlands	  aardgas	  door	  dat	  net	  stromen;	  de	  aardgasvoorraad	  onder	  de	  
provincie	  Groningen	  zal	  naar	  verwachting	  over	  ongeveer	  15	  jaar	  zijn	  uitgeput.	  Niet	  voor	  niets	  wordt	  gedacht	  
aan	  andere	  benutting	  van	  het	  net,	  zoals	  het	  faciliteren	  van	  Nederland	  als	  “aardgasrotonde”	  voor	  Europa.	  
Gezien	  de	  politieke	  ontwikkelingen	  van	  dit	  moment	  een	  uiterst	  onzeker	  en	  risicovol	  scenario;	  zonder	  gas	  uit	  
Rusland	  zal	  er	  van	  dit	  idee	  weinig	  overblijven.	  Bovendien:	  de	  functie	  van	  aardgasrotonde	  vereist	  alleen	  
hoofdtransportleidingen	  -‐	  niet	  het	  tienvoudige	  daarvan	  aan	  leidingen	  naar	  binnenlandse	  eindgebruikers.	  
	  
Gegeven	  deze	  situatie	  staat	  de	  politiek	  voor	  een	  fundamentele	  keuze.	  Is	  het	  het	  geld	  en	  de	  overlast	  waard	  om	  
het	  aardgasnet	  op	  de	  schop	  te	  nemen,	  of	  is	  het	  slimmer	  om	  voor	  een	  alternatieve	  oplossing	  te	  kiezen?	  Naar	  de	  
mening	  van	  de	  Themagroep	  Energie	  zijn	  er	  overtuigende	  argumenten	  om	  met	  beslistheid	  voor	  het	  alternatief	  
te	  kiezen:	  het	  aanleggen	  van	  warmtenetwerken	  in	  bijna	  heel	  Nederlandwaarin	  zowel	  restwarmte	  van	  
(voornamelijk)	  bedrijven	  als	  duurzame	  warmte	  belangrijke	  functies	  van	  aardgas	  overnemen	  –	  met	  name	  
ruimteverwarming	  in	  woningen	  en	  andere	  gebouwen	  en	  het	  produceren	  van	  warm	  water.	  Bij	  duurzame	  
warmte	  kan	  men	  denken	  aan	  warmte	  uit	  de	  ondergrond	  eventueel	  verkregen	  met	  hulp	  van	  warmtepompen.	  
Een	  en	  ander	  kan	  wellicht	  gecombineerd	  worden	  met	  de	  levering	  van	  koude	  voor	  koeling	  van	  gebouwen.	  	  Een	  
beslissing	  hierover	  is	  zeer	  urgent;	  niet	  alleen	  vereist	  de	  keuze	  al	  op	  korte	  termijn	  de	  nodige	  voorbereiding	  voor	  
de	  uitvoering	  (procesplanning	  e.d.),	  maar	  ook	  dient	  ieder	  EU-‐land	  al	  volgend	  jaar	  een	  warmteplan	  op	  te	  stellen.	  
De	  voor	  dit	  najaar	  aangekondigde	  warmte-‐notitie	  van	  minister	  Kamp	  is	  daarvoor	  een	  voorbereiding.	  Wij	  vinden	  
het	  van	  het	  grootste	  belang	  dat	  daarin	  uitdrukkelijk	  aandacht	  wordt	  gegeven	  aan	  de	  mogelijkheden	  om	  het	  
verouderde	  aardgasnetwerk	  in	  belangrijke	  mate	  te	  vervangen	  door	  warmtenetwerken;	  bijvoorbeeld	  door	  het	  
aankondigen	  van	  nadere	  studie	  naar	  de	  mogelijkheden.	  	  

	  
Argumenten	  voor	  warmtenetten	  (en	  contra	  vernieuwing	  van	  het	  complete	  aardgasnet)	  in	  het	  kort	  	  

•	  	  Een	  vernieuwd	  aardgasnet	  heeft	  een	  levensduur	  van	  60	  jaar,	  maar	  de	  Nederlandse	  gasvoorraad	  is	  (bij	  
gelijkblijvend	  verbruik)	  lang	  voordien	  uitgeput.	  Andere	  benutting	  van	  het	  netwerk	  is	  hoogst	  ongewis,	  nu	  meer	  
dan	  ooit.	  Het	  fijnmazige	  distributienet	  is	  daarvoor	  in	  ieder	  geval	  niet	  noodzakelijk.	  Vernieuwing	  van	  het	  
aardgasnet	  is	  dus	  een	  uiterst	  dubieuze	  investering.	  Warmtenetten	  daarentegen	  zullen	  gedurende	  hun	  gehele	  
levensduur	  volledig	  kunnen	  worden	  benut.	  Wel	  dient	  de	  nodige	  flexibiliteit	  wat	  betreft	  de	  toeleverende	  
warmtebronnen	  te	  worden	  ingebouwd;	  die	  bronnen	  kunnen	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  verschuiven,	  bijvoorbeeld	  een	  
vermindering	  van	  het	  aandeel	  restwarmte	  en	  een	  belangrijker	  rol	  voor	  geothermie.	  

•	  	  Vanuit	  een	  oogpunt	  van	  terugdringing	  van	  de	  hoeveelheid	  CO2	  scoren	  warmtenetten	  gunstiger	  dan	  het	  
verstoken	  van	  aardgas.	  Grootschalige	  toepassing	  van	  warmtenetten	  kan	  dan	  ook	  een	  belangrijke	  bijdrage	  
leveren	  aan	  het	  realiseren	  van	  CO2-‐reductiedoelstellingen.	  Weliswaar	  is	  restwarmte	  veelal	  niet	  uit	  



hernieuwbare	  bronnen	  afkomstig,	  maar	  het	  is	  aanzienlijk	  energievriendelijker	  (en	  financieel	  profijtelijker!)	  dan	  
het	  “in	  de	  lucht	  blazen”	  van	  deze	  warmte	  -‐	  om	  maar	  te	  zwijgen	  van	  de	  negatieve	  milieu-‐effecten	  van	  warmte-‐
afvoer	  in	  het	  oppervlaktewater.	  En	  geothermische	  warmte	  is	  uiteraard	  wel	  duurzaam.	  	  

•	  	  Het	  grootschalig	  invoeren	  van	  warmtenetten	  zal	  de	  aandacht	  voor	  allerlei	  vormen	  van	  duurzame	  energie	  en	  
optimale	  energiebenutting	  stimuleren,	  en	  kan	  zo	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  aan	  een	  succesvolle	  
energietransitie.	  Los	  daarvan	  betekent	  het	  natuurlijk	  op	  zichzelf	  ook	  een	  belangrijke	  stap	  in	  die	  transitie.	  

•	  	  Een	  aardgasnet	  is	  bestaande	  technologie	  en	  kennis,	  warmtenetten	  vormen	  een	  veel	  grotere	  uitdaging	  voor	  
innovatie	  en	  vormen	  dus	  een	  stimulans	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  	  hoogwaardige	  kennis	  en	  bedrijvigheid.	  	  

•	  	  Aardgas	  wordt	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  benut	  voor	  ruimteverwarming.	  Het	  is	  echter	  weinig	  efficiënt	  om	  een	  
ruimte	  tot	  ongeveer	  20	  graden	  te	  verwarmen	  door	  middel	  van	  een	  vlam	  met	  een	  temperatuur	  van	  900	  graden	  
(in	  een	  cv-‐ketel).	  In	  de	  toekomst	  zou	  aardgas	  vooral	  moeten	  worden	  gereserveerd	  voor	  processen	  die	  zo’n	  
hoge	  temperatuur	  vergen,	  dus	  overwegend	  voor	  industrieël	  gebruik.	  	  

•	  	  Naast	  behoefte	  aan	  warmte	  is	  er	  in	  de	  gebouwde	  omgeving	  ook	  een	  niet	  te	  onderschatten	  behoefte	  aan	  
koeling.	  Airconditioning	  is	  daarvoor	  een	  weinig	  energievriendelijke	  oplossing.	  Technisch,	  economisch	  en	  
energetisch	  gezien	  is	  het	  veel	  aantrekkelijker	  om	  twee	  vliegen	  in	  één	  klap	  te	  slaan,	  door	  warmtenetten	  te	  
kombineren	  met	  koudenetten.	  Warmte	  en	  koude	  zijn	  beide	  in	  ruime	  mate	  aanwezig,	  met	  zo’n	  dubbel	  net	  en	  
warmtepompen	  worden	  ze	  verplaatst	  naar	  de	  plek	  waar	  ze	  nuttig	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  	  

•	  	  De	  Omgevingswet	  eist	  dat	  (met	  enkele	  uitzonderingen)	  ieder	  huis/gebouw	  wordt	  aangesloten	  op	  het	  
elektriciteitsnet,	  maar	  dit	  geldt	  niet	  voor	  gasaansluitingen.	  Uiteraard	  betekent	  dit	  niet	  dat	  bestaande	  
aansluitingen	  rücksichtslos	  kunnen	  worden	  opgeheven;	  bij	  bestaande	  woningen	  en	  gebouwen	  is	  “flankerend	  
beleid”	  nodig	  om	  de	  voormalige	  gasgebruikers	  tot	  het	  alternatief	  te	  bewegen.	  Mede	  daarom	  zal	  de	  transitie	  
van	  gasnet	  naar	  warmtenet	  geleidelijk	  moeten	  plaatsvinden.	  Wel	  dient	  die	  te	  zijn	  voltooid	  voordat	  het	  gasnet	  
aan	  het	  eind	  van	  z’n	  technische	  levensduur	  is	  gekomen.	  ‘Voltooid’	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  er	  dan	  in	  het	  geheel	  geen	  
aardgasnet	  meer	  zal	  zijn.	  Hoofdtransportleidingen	  zullen	  blijven	  bestaan,	  evenals	  sommige	  delen	  van	  het	  
distributienetwerk,	  bijvoorbeeld	  naar	  fabrieken	  en	  naar	  woningen	  die	  buiten	  het	  rendabele	  bereik	  van	  een	  
warmtenet	  vallen.	  

•	  Ons	  aardgas	  is	  over	  15	  jaar	  op.	  Binnenslands	  zal	  dan	  nog	  wel,	  en	  meer	  dan	  nu,	  “groen”	  gas	  worden	  
geproduceerd,	  maar	  dat	  zal	  bij	  lange	  na	  niet	  voldoende	  zijn	  om	  de	  rol	  van	  het	  aardgas	  over	  te	  nemen.	  Warmte	  
in	  de	  vorm	  van	  restwarmte	  plus	  geothermische	  warmte	  (en	  eventuele	  andere	  “groene”	  warmte,	  bijvoorbeeld	  
van	  zonnecollectoren)	  zal	  naar	  verwachting	  tot	  in	  lengte	  van	  jaren	  in	  voldoende	  mate	  beschikbaar	  zijn	  om	  in	  
het	  overgrote	  deel	  van	  het	  land	  te	  voorzien	  in	  ruimteverwarming	  en	  warm	  tapwater.	  Zo	  is	  berekend	  dat	  alleen	  
al	  de	  Maasvlakte	  voldoende	  warmte	  voor	  deze	  toepassingen	  kan	  leveren	  voor	  geheel	  Noord-‐	  en	  Zuid-‐Holland,	  
inclusief	  de	  drie	  grote	  steden.	  

•	  	  Met	  de	  aanleg	  van	  omvangrijke	  warmte/koudenetten	  (al	  dan	  niet	  onderling	  gekoppeld	  tot	  één	  landelijk	  net)	  
is	  veel	  geld	  gemoeid	  en	  gaat	  veel	  infrastructuur	  tijdelijk	  op	  de	  schop,	  maar	  dat	  geldt	  ook	  voor	  vervanging	  van	  
het	  aardgasnet.	  Als	  er	  toch	  kostbare	  en	  overlast	  veroorzakende	  ingrepen	  noodzakelijk	  zijn,	  kies	  dan	  voor	  het	  
alternatief	  met	  de	  grootste	  positieve	  effecten	  voor	  onze	  samenleving.	  Gezien	  de	  levensduur	  van	  de	  
voorzieningen	  moet	  daarbij	  niet	  2020	  of	  2030	  het	  ijkpunt	  zijn,	  maar	  veeleer	  2050.	  	  
Het	  feit	  dat	  het	  hier	  om	  een	  integrale	  langetermijnplanning	  op	  nationaal	  niveau	  gaat	  dat	  het	  door	  privatisering	  
versnipperde	  energie-‐veld	  in	  een	  duidelijke	  richting	  zal	  sturen,	  maakt	  het	  tot	  een	  thema	  dat	  bij	  uitstek	  
thuishoort	  bij	  een	  sociaal-‐democratische	  partij;	  de	  PvdA	  dus!	  

	  

____________________	  

1)	  Bronnen:	  CBS	  –	  Energiemonitor	  2001/3	  Tabel	  9.7	  en	  CBS	  Statline-‐tabel	  ‘Aardgasbalans;	  aanbod	  en	  verbruik’.	  

2)	  Bron:	  Bosatlas	  van	  de	  Energie,	  blz.	  42.	  

	  


