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Samen met u alvast de energietransitie doen!

• Als natuurkundige en architect een flinke stad onder handen 
nemen

• Stad is de lichtstad van Nederland, Eindhoven
(bij NRE gewerkt als “duurzame energie”-manager) 

• Nieuw ontwerp maken voor 2050 energie-infrastructuur
(qua inwoners is Nederland circa 80 keer Eindhoven)

• Welvaart en voordelen inventariseren

• Actiepunten voor alle spelers

• Gezamenlijke leerpunten en conclusies   



Hoe groot is energiebehoefte van Eindhoven?

• Voor de energie-infrastructuur is energievermogen bepalend,
op de tweede plaats het energieverbruik  

• Elektravermogen   = 200 – 250 MWe

• Warmtevermogen = 300.000 m3 Groningen-aardgas/uur

• Stookwaarde Groningen-aardgas = 31,65 MJ/m3

• Aangenomen gemiddelde gasketelrendement = 80%

• Warmtevermogen = 2 GWth

• Warmte 8 tot 10 sterker gewenst dan elektriciteit



Gedragsregel #1: zo goedkoop mogelijk 

Elektra € 0,20/kWh

Aardgas € 0,65/m3

Aardgas € 1,00/m3

Aardgas € 1,20/m3

Benzine € 1,60/liter

(gelijk belast als elektra)

Aardgas € 1,50/m3
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Warmte-economie!

Stap naar warmte-economie

Warmte economisch rendabel
(€ 32 - € 38 per GJ warmte)

Energeophy Consultancy
Drs. V. van Hoegaerden, Nov 2016



Gedragsles #2 – de Jevons-aandoening

• Hoe lager de energieprijs, des te meer energie 
we gebruiken

• Andersom: hoe hoger de energieprijs, des te 
lonender huis- en kantoorisolatie

• 1ste uitdaging energietransitie: energieprijzen 
die duurzame warmte en elektra economisch 
rendabel maken  William Stanley Jevons

(1835 – 1882) 



Basisuitgangspunten Eindhoven 2050

• Welvaart maken voor iedereen

• Halvering benodigd warmtevermogen = 1 GWth

• Verdubbeling benodigd elektravermogen = 0,5 GWe

• 24/7 betrouwbare energielevering zoals nu of beter

• Gebruik alle duurzame energietechnieken + focus op warmteopslag 

• Robuuste prijzen voor warmte en elektra zodat duurzame energietechnieken 

economisch rendabel zijn (geen subsidies!)

• Blijvende invulling van menselijke en culturele behoefte aan (gezamenlijke) 

vuren



Warmte-economie voor Eindhoven 



Ondergrond als warmtemotor



10 warmte-economie voordelen voor u!

1. Warmte-activa: financiële waardering van 
opgeslagen warmte

2. Betrouwbare invulling van energiebehoeftes

3. Samenbindend en sturing gevend 
toekomstbeeld voor Nederland

4. Te exporteren energie- en financieel concept

5. Grootste werkgelegenheidsimpuls voor 
Nederland in 21ste eeuw  



10 warmte-economie voordelen voor u!

6. Klimaatverbetering door het uitbannen van 
verbranding + uitstoot van kooldioxide (CO2)

7. Nieuwe en stabiele basis voor ons geld (€)

8. Ruimte laten voor “fikkie stoken”

9. Afremmen van bevolkingsgroei

10. Samen 60 jaar welvaartsgroei met aardgas vieren 
… en dat voortzetten met de warmte-economie 



Voordeel #1 : warmte-activa 
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Energiebezittingen (Activa) van Nederland

Aardgas Ondiepe Geothermie Diepe Geothermie

"Goedkoop Gas"-Alternatief
Ieder jaar 40 miljard m3

Aardgas uit Ondergrond

2020
Warmte Rendabel

(€ 38/GJ en € 1,20/m3 aardgas)

2035
Diepe Geothermie Ingeburgerd +
Tests Thoriumwarmtereactoren

2050
Ingeburgerde Warmte-economie

Eigen Aardgas is Historie



Voordeel #3: samenbindend doel

Goedkope energie 
en

meer, meer, meer!

Meer welvaart
en

warmte sparen!

Welvaart met energie maken wij ZELF, niet de natuur



Welvaart met Duurzame Energie
Burgers (u en ik)

1. Uitgangspunt bewaken: welvaart behouden voor de burgers 

2. Pak je kans en neem deel aan bewustwordingscampagne over 
energie en essentiële rol van warmte (Stadsgesprekken) 

3. Extra isolatie + duurzame warmte- en elektrabronnen toepassen

4. Energie meer waarderen en samen vruchten van warmte-activa
plukken als consument en producent

5. Samen jaarlijks successen vieren in de energietransitie



Conclusies en aanbevelingen

• Tien financiële en maatschappelijke voordelen van de warmte-economie,
een helder en duidelijk toekomstbeeld voor onze energietransitie

• Warmte-economie brengt duurzame welvaart voor iedereen, onze kinderen en 
kleinkinderen

• Overgang naar de warmte-economie is een mentale uitdaging:
- willen we voldoende betalen voor energie?
- durven we afscheid te nemen van die verleidelijk makkelijke fossiele energie?
- willen we naast consument van energie weer producent van energie worden?

• Bezoek de LinkedIn artikelen (blog) voor meer uitleg over de warmte-economie: 
https://www.linkedin.com/in/vincentv12/detail/recent-activity/posts/

• Voor meer informatie, presentaties en bewustwordingstrajecten voor bedrijven en overheid:
Telefoon: 06 - 28657575 en e-mail: energeophy@xs4all.nl
Met vriendelijke groet, Vincent van Hoegaerden

https://www.linkedin.com/in/vincentv12/detail/recent-activity/posts/
mailto:energeophy@xs4all.nl

