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Om de energie transitie te realiseren wordt er gezocht naar andere bronnen om de warmte uit 

fossiele brandstoffen te vervangen

In landbouw, industrie en gebouwde omgeving

Twee belangrijke uitdagingen:

1. Kunnen we voldoende produceren? 

Restwarmte van industrie (collectief warmtenet)

Geothermie (collectief warmtenet)

Biomassa (lokale toepassing of collectief warmtenet) - beperkt

Elektrisch (warmtepompen) – i.c.m. WKO, aquathermie (lokale toepassing of collectief 

warmtenet)

Zonthermie (lokale toepassing of collectief warmtenet)

Diverse kleinere lokale opties

2. Kunnen we produceren op het juiste moment, als er vraag is naar warmte?

WAAROM OPSLAG VAN WARMTE?

Bron: Klimaatmonitor.databank.nl
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Voorbeeld van constante aanbod curve (bijv. industriele rest warmte, geothermie)

Warmte overschot

demand
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Voorbeeld aanbod van zonthermie
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Voorbeeld van gebalanceerde vraag en aanbod van warmte

(bijv. industriele restwarmte, geothermie)

vraag

N.B. HTO kan gas boilers voor de piekvraag vervangen, resulterend in extra CO2 reductie
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WARMTEOPSLAG MOGELIJKHEDEN EN BEREIK
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UTES (Sensible 

heat storage)

Thermo chemical heat storage*  

Source: 2015 - IEA - Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells

UTES = Underground Thermal Energy Storage

HTO (UTES) is een 

van de meer 

kosteneffectieve 

technologieen

~11 €/GJ

Bijv. vergeleken 

met H2 opslag 

~28 €/GJ



In het “Energy Storage Platform” 

werkt TNO aan technologische

oplossingen voor de opslag van 

energie in allerlei vormen

TNO ENERGY STORAGE PLATFORM



Kosten van opslag van warmte in de ondergrond zijn

relatief lager dan andere opties

Basis principe: 

Injecteer heet water (70-90°C, maar tot 125°C) in 

watervoerende lagen in de zomer. 

Produceer warm water uit deze lagen in de winter.  

Nieuw concept? Nee.

WKO werkt volgens zelfde principe bij lagere

temperaturen

Aantal projecten uitgevoerd in Nederland met opslag

> 40°C

Echter, het aantal en de schaal van mogelijke nieuw

projecten neemt snel toe door de doelen van de energie

transitie (voor 2030 and 2050)

Betrokkenheid van meer en grotere partijen

Meer kennis en demonstraties nodig voor een veilige, 

betrouwbare, kosteneffectieve toepassing op grote

schaal binnen een toegesneden wettelijk kader

HOGE TEMPERATUURS OPSLAG IN DE ONDERGROND

Source: Wesselink 2016 

https://www.heatstore.eu/documents/HEATSTORE_D1.1_Appendix%20I_final_16-04-2019%20(002).pdf



HEATSTORE PROJECT (WWW.HEATSTORE.EU)



2018-2021



Warmtevoorziening In Nederland Duurzamer met Ondergrondse Warmteopslag (WINDOW)

Uitvoering door onderzoekspartijen (KWR, IF, Deltares, TNO) met betrokkenheid van publieke en private 

partijen (Eneco, Vattenfall, HVC, Ennatuurlijk, SVP, Provincie ZH, Provincie Limburg, Gemeente Den Haag, 

EBN, Rijkswaterstaat, Engie, Hydreco Geomec, Shell, etc.)

Doel van het WINDOW-project

Verwijderen van technische, juridische en economische barrieres

Beter inzicht in de effecten voor verantwoordelijke toepassing van HTO

Ondersteuning van verkenningen en demostratie projecten in Nederland

Delen en toepassen van de verkregen kennis voor de ontwikkeling van generieke technieken

Uiteindelijke doel is de toepassing van HTO als bewezen technologie in 2025

Resultaten dragen bij aan kosten-reducties van collectieve systemin en optimal gebruik van duurzame

warmtebronnen

WINDOW PROJECT (WWW.WARMINGUP.INFO)



Geschiktheid van locaties is bekeken aan de hand 

van de ondergrondse potentie samen met de 

bovengrondse mogelijkheden, 

Selectiecriteria 

Business case

Juridische haalbaarheid

Risico’s – technisch, geohydrologisch, milieu en 

veiligheid

Commitment stakeholder

Planning

Potentie van de ondergrond is onderzocht

“Showstopper” kartering, op basis van vnl. 

ondergrondse parameters (eigenschappen van 

de geschikte laag, grondwaterbelangen, etc.)

In de gele gebieden is nader onderzoek nodig, 

bijv. aan de hand van proefboringen 

WINDOW PROJECT

Showstopper map

Voorbeeld resultaten 

van een proefboring



West

(Den Haag) Oost

(Nijmegen)



TNO is betrokken bij de proefboring in Lingewaard om het ondergronds potentieel voor HTO samen met partners te bepalen

TNO heeft de boring in Lingewaard uitgerust met geavanceerde meettechnieken (fiber optische kabels) om de ondergrond te

monitoren, als onderdeel van het Energy Storage Lab

PROEFBORING LINGEWAARD
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