De duurzaamheid
van warmtenetten
De duurzaamheid van
verschillende warmtebronnen
voor een warmtenet
overzichtelijk in een CO2-ladder

Warmte. We kunnen niet zonder. Voor
de verwarming van woningen en

bedrijven maken we vaak gebruik van

Een regionaal
warmtenet
in de regio
Amsterdam

aardgas. Maar aardgas is een fossiele

brandstof. Om het opwarmen van het

klimaat tegen te gaan moeten we daar
op termijn afscheid van nemen. Ook

de aardbevingen in Groningen zorgen
ervoor dat de gaskraan geleidelijk

wordt dichtgedraaid. Aardgas wordt
dus steeds minder vanzelfsprekend.
Daarom moeten we overstappen op

duurzame vormen van verwarming en
op bijvoorbeeld elektrisch koken.

Samen op een warmtenet
Aardgasvrije woningen en bedrijven. Het kan als ze
worden aangesloten op een collectief warmtenet. Een
warmtenet is een uitgebreid netwerk van leidingen
met warm water afkomstig van verschillende regionale
warmtebronnen. Dat kan restwarmte van een fabriek zijn.
Of warmte van afvalverbranding. Het verwarmde water
komt de woning meestal binnen met een temperatuur
van 70 °C. En gaat terug naar de warmtebron met een
temperatuur van ongeveer 40 °C.

Voor- en nadelen
Het grote voordeel van zo’n ‘hogetemperatuurwarmtenet’
voor bewoners is dat de bestaande radiatoren behouden
kunnen worden. Mede daardoor is het voor huishoudens
die aangesloten worden op een warmtenet meestal
een goedkopere oplossing. Warmtenetten zijn geschikt
voor moeilijk te isoleren, stedelijke woningen waaronder
hoogbouw. Nadeel is dat stadswarmte niet altijd gezien
wordt als duurzaam. Daarom hebben we op een rijtje
gezet hoe duurzaam de diverse warmtebronnen zijn.

Warmtepomp als alternatief
Een alternatief voor verwarming via aardgas is een elektrische warmtepomp. Zo’n warmtepomp is qua grootte te
vergelijken met een cv-ketel en haalt warmte uit de buitenlucht of bodem. Een warmtepomp werkt optimaal bij
een cv-systeem met een lage temperatuur (+/- 40°C), zoals vloerverwarming. Daarvoor moet een woning wel goed
geïsoleerd zijn. Naast de kosten voor de warmtepomp zijn er dus ook kosten voor vloerverwarming, isolatie en
ventilatie. Ook moeten er maatregelen in de woning worden genomen voor warm tapwater.

Voor wie?

CO2-uitstoot

Deze volledige elektrische oplossing (all electric) kan in
veel gevallen worden toegepast maar is vooral erg geschikt
voor goed geïsoleerde woningen, zoals die vanaf de
jaren tachtig zijn gebouwd. Naoorlogse rijtjeswoningen
kunnen seriematig aangepakt worden met bijvoorbeeld
de ‘Nul-op-de-meter methode’. Daarbij worden de
woningen als het ware ingepakt met nieuwe voorzetgevels.
En krijgen ze nieuwe daken met zonnepanelen.

Om te bepalen hoe warmtepompen presteren ten opzichte
van de warmtebronnen in deze brochure, hanteren we een
CO2-uitstoot van 47 kg per gigajoule bij een Coëfficiënt of
Performance (COP) van 2,5, tot 23 kg/GJ bij een COP van 5.
Daarbij rekening houdend met de elektriciteitsmix van 2020.
1 gigajoule staat overigens gelijk aan ongeveer
30 m3 aardgas.

Hoe duurzaam is een warmtepomp?
Warmtepompen gebruiken elektriciteit. Hoe groener
de stroom uit het elektriciteitsnet, hoe duurzamer de
warmtepomp. En dat geldt zeker als je de benodigde
stroom zelf thuis opwekt.

Waar komt de warmte vandaan?
In de regio Amsterdam zijn verschillende warmtebronnen
aangesloten op een warmtenet. Zo wordt in Purmerend
75% van de huishoudens verwarmd met stadswarmte
uit een biomassacentrale. Deze wordt gestookt met
houtsnippers van Staatsbosbeheer. In Amsterdam, Almere
en Amstelveen zijn warmtenetten met (rest)warmte uit
een afvalcentrale en een elektriciteitscentrale. Later

kunnen deze warmtenetten nog duurzamer worden
met het toevoegen van aardwarmte. En met de enorme
hoeveelheid restwarmte uit de industrie kunnen we
duizenden woningen verwarmen. Een bedrijf als Tata Steel
produceert veel warmte waar niets mee gedaan wordt.
Zonde toch?’

Programma
Warmte en Koude
Metropoolregio
Amsterdam

In de metropoolregio Amsterdam zijn 32 partijen
actief om uiteindelijk te komen tot één solide, efficiënt
en duurzaam regionaal warmtenet. Voor in totaal
500.000 woningen of het equivalent daarvan. Door de
warmtebronnen met elkaar te verbinden kunnen we in
de toekomst afscheid nemen van de minder duurzame
bronnen. En juist duurzamere bronnen toevoegen.
Daarbij kijken we vooral naar industriële restwarmte en
naar aardwarmte.

Hoe duurzaam is die warmte?

De CO2-ladder

Veel bronnen zijn al duurzaam vergeleken met
gasgestookte cv-ketels. De ene warmtebron is natuurlijk
duurzamer dan de andere. Industriële warmte heeft niet
altijd een duurzame oorsprong, maar door de restwarmte
te hergebruiken, wordt het een stuk duurzamer. Om inzicht
te geven in de CO2-uitstoot en daarmee de duurzaamheid
van de warmtebronnen is een unieke CO2-ladder
ontwikkeld.

In de CO2-ladder staat hoe duurzaam de oorsprong van
een warmtebron is. Daarbij is gekeken naar de bijdrage
die warmtebronnen leveren aan de CO2-reductie.
Hoe hoger op de ladder, hoe lager de uitstoot, hoe
vriendelijker voor het klimaat. Bovenaan staat bijvoorbeeld
warmte uit biomassa, waarvan de CO2-emissie nihil is.
Omdat dit een hernieuwbare bron is. Ter vergelijking is
ook de veel voorkomende cv- of hr-ketel opgenomen.
Deze staat onderaan de ladder, want bij de verbranding
van aardgas komt veel CO2 vrij.

De CO2-ladder
3 Biomassa uit de regio
3 Diepe geothermiebron
3 Warmte uit afvalcentrale
3 Restwarmte Tata Steel
3 Warmte uit gascentrale

Warmtepompen

3 Warmte uit kolencentrale

3 CV-ketel op aardgas
Alles doorgerekend met elektriciteitsmix van 2020.

Hoe is er gemeten?
De ladder voor ‘warmtebronnen met een hoge
temperatuur’ is gemaakt door TNO en ECN.
Met consultatie van vertegenwoordigers van de
milieubeweging, het Ministerie van Economische Zaken,
Tata Steel, Nuon en het programma ‘Warmte en Koude
Metropoolregio Amsterdam’.
Bij het samenstellen van de ladder is alleen gekeken naar
de CO2-uitstoot als gevolg van de levering van die warmte.
Andere milieuaspecten blijven buiten beschouwing.
Zo blijft de vergelijking zuiver. Ook kijken we alleen naar
de warmtebronnen die aangesloten (kunnen) worden

op het warmtenet van de regio Amsterdam. Daarbij zijn
de bronnen beoordeeld middels gangbare methodes,
aansluitend op de Warmtewet en de EMG-norm.
EMG staat voor ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen
op Gebiedsniveau’. Bij de berekeningen is uitgegaan
van de Nederlandse elektriciteitsmix van 2020. Bij een
verhoging van het aandeel schone energie in die mix
verbeteren de prestaties van warmtepompen, maar ook in
iets mindere mate die van verschillende warmtebronnen
voor het warmtenet.

DE WARMTEBRONNEN
1. Warmte uit biomassa

2. Aardwarmte

Biomassa loopt uiteen van (hout)afval, speciaal geteelde
gewassen tot aan mest en GFT-afval. Het kan worden
ingezet om warmte en elektriciteit op te wekken. In
Purmerend staat een biomassacentrale. Daar worden
houtsnippers van Staatsbosbeheer verbrand. De
houtsnippers zijn een restant van het natuurbeheer. Hout
is een duurzame, hernieuwbare grondstof en is zo goed
als CO2-neutraal. Bij verbranding van houtsnippers komt
weliswaar CO2 vrij, maar als er voldoende bos wordt
aangeplant wordt de koolstof weer opgenomen. Dat duurt
wel enkele tientallen jaren.

Aardwarmte (of Geothermie) is warmte uit de grond.
Hoe dieper we de grond in gaan, hoe warmer de aarde
is. In de warmteladder kijken we alleen naar warmte die
komt van meer dan 2,5 tot 4 kilometer diepte. Dan pas
is de temperatuur hoog genoeg (meer dan 70 ˚C) om
te kunnen gebruiken in ons regionale warmtenet. Om
aardwarmte omhoog te krijgen vinden twee boringen
plaats die op een paar kilometer diepte uitkomen in
een waterhoudende aardlaag. De boringen hebben
een onderlinge afstand van zo’n 1200 a 1500 meter.
Het hier aanwezige warme water wordt omhoog gepompt
en het afgekoelde water wordt weer teruggepompt.
De bodemdruk blijft hierdoor gelijk.

Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool komt
CO2 vrij die miljoenen jaren geleden in de bodem is
opgeslagen. Daarom heten ze fossiele brandstoffen. Om
het draagvlak voor biomassa te vergroten, is het belangrijk
dat de productie duurzaam gebeurt en dat de beschikbare
biomassa zo goed mogelijk wordt ingezet. Dat betekent
dat de biomassa alleen mag komen uit duurzaam beheerde
bossen en andere duurzame bronnen - het liefst zo dichtbij
mogelijk. Daarnaast wordt biomassa in de toekomst steeds
meer gebruikt als grondstof voor de chemische industrie.
Dit beperkt de beschikbaarheid van duurzame biomassa.
Het zal daardoor geen groot deel uitmaken van de
toekomstige warmtevoorziening in Nederland.
De CO2-uitstoot van biomassa 3
bij de warmtelevering bedraagt
13 kilogram per gigajoule.

In Nederland zijn nu vijftien werkende
aardwarmtebronnen, vooral voor de glastuinbouw. Maar
in Pijnacker ook al voor de verwarming van een woonwijk.
In de Metropoolregio Amsterdam is één geothermiebron
werkzaam. In Heemskerk wordt warm water van 3 km
diepte opgepompt voor een orchideeën kwekerij. Verder
zijn er plannen voor geothermie in Haarlem, Almere/
Diemen en in Greenport Aalsmeer.

De emissie van CO2 bij
geothermie is 20 kilogram
per gigajoule.
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3. Warmte uit afval

4. Restwarmte Tata Steel

In speciale afvalverbrandingsinstallaties wordt al het
afval verbrand dat niet gerecycled kan worden. Door
de verbranding wordt energie opgewekt: elektriciteit
voor huizen en bedrijven. Daarnaast komt er warmte vrij,
die geleverd kan worden aan het warmtenet. Met de
restwarmte van AEB Amsterdam* worden inmiddels al
25.000 woningen in Amsterdam West en Noord verwarmd.
Dit aantal groeit met zo’n 3.000 woningen per jaar.

Bij het produceren van staal is veel warmte nodig.
De hoogovens van Tata Steel produceren dagelijks
enorm veel hitte. Veel hiervan wordt gebruikt in de
eigen processen. Maar toch wordt er nog veel warmte
ongebruikt geloosd. Zo heeft Tata Steel nog veel
restwarmte met een temperatuur van bijna 100 ˚C.
Tata Steel zoekt concrete toepassingen voor het
gebruik van die restwarmte. Mede daarom is het bedrijf
partner van het programma ‘Warmte en Koude in de
Metropoolregio Amsterdam’ en werkt het mee aan een
regionaal warmtenet in IJmond.

Naar verwachting zal er in de toekomst minder afval
zijn. In de regio Amsterdam wordt daar al rekening
mee gehouden. Er wordt gewerkt aan nieuwe bronnen
voor het warmtenet zoals biomassa en geothermie.
Daarmee voorkomen we een ‘lock-in’ situatie, waarbij de
afvalenergiecentrale wel afval móet blijven verbranden om
warmte te leveren. Sowieso streven we naar een regionaal
warmtenet waarin bronnen elkaar zowel tijdelijk als
permanent kunnen vervangen.

Een afvalenergiecentrale stoot
26 kilogram CO2 per gigajoule 3
uit.

* Afval Energie Bedrijf Amsterdam

Voor de productie van staal worden steenkolen gebruikt,
waardoor de restwarmte van Tata Steel niet door iedereen
wordt gezien als duurzaam. Staalproductie is echter nog
steeds noodzakelijk bijvoorbeeld voor de bouw van
windmolens. De CO2 die hierbij vrijkomt, rekenen we toe
aan de productie van staal. De warmte die vrijkomt is een
puur restproduct, dat weer gebruikt kan worden voor
de verwarming van woningen. De restwarmte is dus als
het ware CO2-arm. Tata Steel onderzoekt mogelijkheden
om in de toekomst over te gaan op een meer klimaat
vriendelijke manier van staalproductie. Ook dan komt
er nog veel warmte vrij. In die zin is deze warmtebron
toekomstbestendig.
De CO2-emissie van restwarme
3
van Tata Steel is 26 kilogram
per gigajoule.

DE WARMTEBRONNEN
5. Warmte van een gascentrale

6. Warmte van een kolencentrale

Hier gaat het over het aftappen van warmte uit een grote
gasgestookte elektriciteitscentrale. Van een door gas
aangedreven turbine, tapt men warmte af. Hierdoor is
er wel wat verlies aan elektriciteitsproductie, maar de
relatief nieuwe Nuoncentrale in Diemen is gebouwd
om aan beide vragen efficiënt te kunnen voldoen. De
centrale levert dus zowel warmte als elektriciteit. Door
deze combinatie kan een rendement van zo’n 85%
worden gehaald. De centrale levert inmiddels warmte aan
zo’n 110.000 huishoudens en bedrijven in Amsterdam,
Amstelveen en Almere. Op de lange termijn is gas echter
geen duurzame bron. Nuon heeft dan ook plannen om de
gascentrale te verduurzamen met CO2-vrije brandstoffen,
zoals waterstof en ammoniak. In Almere wordt met
zonnecollectoren op het Zoneiland bijgedragen aan
verduurzaming van het warmtenet.

Feitelijk betreft het hier hetzelfde proces als bij het
aftappen van warmte bij een gasgestookte centrale.
Kolen zijn echter nog minder duurzaam dan gas. Een
belangrijk deel van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland
komt van kolencentrales. Door een kolencentrale
aan te sluiten op een warmtenet gaat het rendement
van de kolenverbranding behoorlijk omhoog. De
Hemwegcentrale in Amsterdam draait op kolen, maar
is niet aangesloten op een warmtenet. Daar zijn geen
plannen voor. Daarom zou deze vorm van warmte in het
overzicht weggelaten kunnen worden, maar vanwege de
volledigheid staat kolenwarmte ook in deze ladder.

Een warmtekrachtcentrale op
aardgas stoot 32 kilogram CO2 3
per gigajoule uit.

Een warmtekrachtcentrale op
kolen produceert 45 kilogram
CO2 per gigajoule.
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7. R
 eferentie: individuele CV-ketel
op aardgas
In bijna alle Nederlandse woningen hangt een CV- of
hr-ketel die gas gebruikt. Hoewel deze ketels geen
warmte leveren aan het warmtenet, zijn ze toch in de
ladder opgenomen. Zo is goed te zien dat de CO2-uitstoot
van een ketel in verhouding erg hoog is. Mede daarom
moeten zoveel mogelijk woningen van aardgas af.

Een individuele ketel op
aardgas heeft gemiddeld een
CO2-emissie van 61 kilogram
per gigajoule energie.
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Warmtebronnen
met een lage
temperatuur

Er zijn ook warmtebronnen die warmte kunnen leveren
met lagere temperaturen. Denk daarbij aan datacenters,
rioolwaterzuiveringsinstallaties en (warm) oppervlaktewater.
Deze warmtebronnen zijn niet opgenomen in de huidige
ladder met bronnen met een hoge temperatuur. Bronnen met
temperaturen van minder dan 70 °C zijn namelijk niet zo geschikt
voor de grote regionale warmtenetten, maar kunnen wel voor
lokale warmtenetten gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor de
warmtelevering aan goed geïsoleerde nieuwbouwhuizen, kantoren
of de glastuinbouw. Zo zijn er verregaande plannen om de
restwarmte van een groot, nieuw gebied met datacenters langs
de A4 te gebruiken voor de verwarming van het toekomstige
tuinbouwcomplex PrimA4a in Haarlemmermeer.

De ideale mix
Er gaat de komende jaren nog veel veranderen in onze
warmtevoorziening. We hebben iets meer dan dertig
jaar om van aardgas los te komen. Daarvoor hebben we
alle technieken nodig: van individuele warmtepompen
tot collectieve warmtenetten. Om verantwoorde keuzes

te maken en inzicht te geven in de duurzaamheid van
de verschillende warmtebronnen, hebben we deze
ladder gemaakt. De toekomstige warmtelevering bestaat
uiteindelijk uit een mix van verschillende methoden en
warmtebronnen.

Meer
weten?

Meer weten over het programma
‘Warmte en Koude in de Metropool
regio Amsterdam’? Of het
rapport ‘Warmteladder voor MRA’
van TNO/ECN lezen? Kijk op
warmteiscool.nl. Opmerkingen
of aanvullingen graag sturen
naar: j.vandermeer@amecboard.com.

