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DE ENERGIEBALANS VAN NL 

Elektriciteit en warmte worden vnl. geproduceerd uit kolen (15%) 
en gas (85%), kunststoffen en transport verbruiken hoofdzakelijk 
olie. 
 
Kunststoffen komen aan het eind vd. keten terecht op de afvalberg,  
door afvalverbranding kan weer omgezet worden in warmte en/of 
elektra 
 
Warmte is verreweg het grootste aandeel (45%),  momenteel zijn 
er nauwelijks initiatieven voor duurzame warmte. 

Energievorm Hoeveelheid 

Elektriciteit 430 PJ 

Warmte 1870 PJ 

Kunststoffen (plastics) 700 PJ 

Transport (nat+int) 1200 PJ 

Totaal 4200 PJ 



OVERZICHT WARMTE 

Van de 1870 PJ/yr aan warmte verbruik gaat 55% op 
aan industriële activiteiten en elektriciteitsproductie.   
 
De overige 45% gaat naar de gebouwde omgeving 
(incl. tuinbouwkassen) 
 

Waar Hoge Temp Lage Temp 

Elektrabedrijven 360 PJ/yr 

Raffinaderijen + cokes 220 PJ/yr 

Overige industrie 450 PJ/yr 

Huishoudens 390 PJ/yr 

Landbouw en visserij 160 PJ/yr 

Dienstverlening 290 PJ/yr 

Totaal 1030 PJ/yr 840 PJ/yr 



Wet van behoud energie 

 Energie gaat niet verloren, bij industriële 
processen gaat warmte bij een hoge 
temperatuur het systeem in en verlaat 
het systeem bij een lagere temperatuur. 

 Deze uitredende (rest)warmte bij lagere 
temperatuur is zeer geschikt om 
gebouwen te verwarmen (>80 degC). 

 De hoeveelheid restwarmte (1030 PJ/yr) 
is ruimschoots voldoende om alle 
gebouwen in NL te verwarmen (840 
PJ/yr) 



Restwarmte-netwerken 

 Door de restwarmte vd industrie te 

transporteren naar gebouwde 

omgeving kan de warmte behoefte in 

theorie met 45% (840 PJ/yr) 

gereduceerd worden 

 Ter vergelijking 6000 MW aan 

windmolens leveren 54 PJ/yr aan 

elektriciteit op 



Extra maatregelen 

 Energy efficiency in industrie. 

Halvering van warmte-verbuik dmv 

extra warmte-terugwinning (meer 

warmte wisselaars) 

 Energy efficiency in gebouwde 

omgeving. Halvering van warmte-

verbruik dmv extra isolatie-

maatregelen, van e-label D naar e-

label B (gemiddeld) 



Voor de toekomst 

 Realisatie restwarmte-netwerken, 

grote taak voor politiek. Wie doet deze 

investering? 

 Energie-efficiency in industrie en 

gebouwde omgeving leidt tot halvering 

verbruik in 2040? (Laatste 

halveringstap heeft 30 jaar geduurd) 

 Som van het geheel 75% reductie in 

warmtebehoefte: 1400 PJ/yr 



Overige afwegingen 

 Nederlandse gasvoorraad neemt af, 

gasprijzen zullen door import 

waarschijnlijk gaan stijgen 

 Door tanende dominantie van gas is 

er ruimte voor ontwikkeling van 

warmtenetwerken, deze zijn 

onafhankelijk van warmtebron, kan 

dus ook echt duurzaam zijn, bv aard- 

of zonnewarmte 

 [Literatuur: Bosatlas vd Energie] 


