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Doel 2050
ENERGIE RODUCERENDE 
GEBOUWDE OMGEVING 
(NEGATIEVE CO2 FOOTPRINT)

NAAR BETROUWBARE 
EN BETAALBARE 
AARDGASVRIJE WIJKEN

R&D LIJN 1
VERSNELDE RENOVATIE
VAN GEBOUWEN

R&D LIJN 2
SUCCESVOLLE
WIJKAANPAK

R&D LIJN 3
DUURZAME LOKALE
WARMTEVOORZIENING

WARMTE KOUDE
ENERGIE
OPSLAG

SLIMME 
AANSLUITING



ENERGIE PRODUCERENDE GEBOUWEN

Delft_E_Transitie

• Minimaliseer gebruik
(met behoud comfort 
& gezondheid)

• Maximaliseer energie
productie
(dak, gevel, wtw)

• Optimaliseer opslag
(korte/lange termijn)

Oplossingen op gebouw- en gebiedsniveau



ENERGIEVERBRUIK
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• Gasloos in 2050
• 49 % reductie CO2 in 2030 



ENERGIEVERBRUIK
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Grote verschillen type woning/gebruik

=> Bestaande bouw grootste uitdaging

Sterke seizoensafhankelijkheden



Huidige situatie Delft (2019)

• Meer dan 90 % van de gebouwen in Delft verwarmd met aardgas (tevens warmwatervoorziening 
en koken). Grotendeels directe gasaansluiting, delen van de Voorhof en Buitenhof van warmte 
voorzien door middel van een aansluiting op een warmtenet (op aardgas). 

• Nieuwbouw in onze stad is in principe aardgasvrij (Nieuw Delft, Van Goes van Schuilenburgstraat) 
of zelfs 'nul-op-de-meter' (Schoemakerplantage)

Toekomst

• Regionale Energie Strategie (RES) Rotterdam-Den Haag, bepaling hoe met andere gemeenten in 
de regio de energievoorziening er in 2050 uit kan zien op basis van de principes: schoon, veilig, 
betrouwbaar en betaalbaar. Alternatieven:

• All Electric

• Restwarmte uit het Rijnmondgebied (“Leiding door het Midden”). 

• Geothermie (diepe aardwarmte; TU Campus; mogelijke bredere levering). 

• Biomassa en/of duurzaam gas (biogas en/of waterstof)



TIJDSAFHANKELIJKHEID & TOEKOMST
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Voorbeeld m2 PV
Elektrisch nu: 3000 kWh 14
Warmte nu, gas 1500 m3

Warmte nu, WP 4155 kWh + 19
Renovatie, WP 1385 kWh + 6

Gemiddelde woning nu, cv-ketel

Woning nu, met warmtepomp

Zon

Warmtevraag

Huishoudelijk
elektra

Woning na renovatie met WP

Keuze systeem bepalend voor succes!



ALTERNATIEVEN/SCENARIOS/ISSUES

Toekomstig energiesysteem

All-Electric (hernieuwbare energie - warmtepomp).Fluctuerende beschikbaarheid
zon en wind, grid stabiliteit

Warmtenetten (HT/LT). Industriele restwarmte en/of hernieuwbare bronnen
(diepe geothermie). Grootschalige introductie mogelijk beperkt door lange termijn
beschikbaarheid/kosten

Opgeslagen (zonne) warmte. Opslagcapaciteit

Bio-gas. Competitie als grondstof voor voedsel/chemische industrie

Artificieel gas (P-2-G). Efficientie / techno-economische haalbaarheid

Toekomstig system mix van (lokale) oplossingen, inclusief hybride varianten
(Voorbeeld: All-Electric, decentraal warmtenet, opslag gebouw- & wijkniveau)
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 Mogelijk toekomstig hybride energiesysteem
(Voorbeeld: All-Electric, decentraal warmtenet, opslag gebouw- & wijkniveau)

ALTERNATIEVEN/SCENARIOS/ISSUES
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WIJKGERICHTE AANPAK

Wijk zinvolle schaalgrootte voor de verduurzaming van gebouwde 
omgeving (type woningen en samenhang wijk)

De aanpak lijkt simpel, maar er liggen nogal wat uitdagingen. Regie 
nodig.

Oplossing vanuit 3 richtingen

- Betaalbare en comfortabele woningspecifieke oplossingen (met 
minimale overlast)

- Meekrijgen bewoners en bedrijven in de transitie

- Versnelde verduurzaming van het energiesysteem

Delft ideaal om innovatieve oplossingen mogelijk te maken
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DANK VOOR UW AANDACHT

HUUB.KEIZERS@TNO.NL
06 23900198

Voor meer inspiratie:
TIME.TNO.NL


