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Doel:
Groter aandeel van duurzame energie voor 
verwarming en koeling in Noordwest-Europa 
door een versnelling van de toepassing van 
5e generatie warmte- en koudenetten.

Hoe?
Industrialisatie : 
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd tech-
nologiemodel dat de inpasbaarheid en her-
haalbaarheid van 5e generatie warmte- en 
koudenetten mogelijk maakt.

Vermarkten:
Helder maken van de business case van 5e 
generatie warmte- en koudenetten en de pro-
motie van deze technologie richting mogelijke 
toeleveringsbedrijven.

Opleiding:
Ontwikkeling van trainingsmodules en cur-
sussen ten behoeve van de opleidingen van 
mensen die 5e generatie warmte- en kouden-
etten gaan bouwen en onderhouden.

Proefprojecten:
Demonstratie en testen van 5e generatie 
warmte- en koudenetten door middel van 5 
proefprojecten.

Tijdpad:
Oktober 2018 tot december 2023

Project: 
Dit project heeft een omvang van € 24 mln en 
ontvangt een co-financiering van het Europees 
Regionaal Ontwikkelingsfonds voor 60% van 
het budget (€ 14,4 mln).

Over D2GRIDS

The social media for sustainable buildings & cities

http://nordic.energy/?page_id=8631
https://asper-im.com/
https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/produkte/fernwaerme/fernwaerme-der-fuw
https://www.construction21.org/
https://www.seqens.fr/
https://www.ou.nl/en/
https://www.nottinghamcity.gov.uk/
https://www.brgm.fr/fr
https://ecotransfaire.eu/en/home-en/
https://www.scottishwaterhorizons.co.uk/
https://epa-paris-saclay.fr/
https://vito.be/en/contact/vitoenergyville-genk
https://www.greenflex.com/
https://www.plymouth.gov.uk/
https://www.llc-avocats.com/
https://energiepark.lu/
https://energiepark.lu/
https://stroomversnelling.nl/
https://www.fraunhofer.de/en.html
http://www.clydegateway.com/about/


Verwarming en koeling: 
sleutel in de ontwikkeling van duurzame 

energie in Europa.

Laten we contact houden!

5e Generatie warmte- en koudenetten zijn 
koppelbaar met alle thermische energiebron-
nen. D2Grids biedt professionals en beleids-
medewerkers diverse hulpmiddelen om in 
hun eigen regio 5e  generatie warmte- en 

koudenetten te ontwikkelen:

• op maat gemaakte trainingspakketten
• strategieën, haalbaarheidsstudies en plan-

nen om 5e generatie warmte- en kouden-
etten te realiseren, op te schalen en uit te 
rollen

• een platform dat zorgt voor kennisuitwis-
seling en interactie tussen de belangrijkste
partijen

• nieuws, onderzoeken en de laatste infor-
matie over warmte- en koudenetten

• bezoeken aan proefprojecten

Meer over D2Grids op: 
nweurope.eu/D2grids

En ook op: 

Bezoek het platform gewijd aan #5GDHC: 
5GDHC.eu

Om het aandeel van duurzame energie voor verwarm-
ing en koeling te verhogen, stimuleert D2Grids de uitrol 
van een bewezen technologie die echter nog te weinig 
wordt toegepast: 5e generatie warmte- en koudenet-
ten (Engels: 5G District Heating and Cooling, afgekort 
tot 5GDHC).

50%
van het totale energiegebruik 
in de EU voor gebouwen en in-
dustrie

hiervan wordt duurzaam opgewekt.
slechts 19,1%

• In Heerlen is al een 5e generatie warmte- en
koudenet gerealiseerd

• Sinds 2008 gebruikt het Mijnwater-netwerk on-
dergelopen mijngangen als een geothermische

warmtebron (ca. 30°C) en als thermisch ops-
lagsysteem.

• De D2Grids-projectpartners  gebruiken de er-
varingen van Mijnwater om het concept verder
te ontwikkelen en nieuwe technische oplossin-

gen te testen.

Het Mijnwater-experiment

Wat zijn 5e generatie 
warmte- en koudenetten?
5e generatie warmte- en koudenetten zijn geb-
aseerd op de volgende 5 ontwerpprincipes:

Sluiten van thermische energiekringlopen
Optimalisatie van energiegebruik door het uitwisselen 
van warmte en koude tussen eindgebruikers.

Gebruik laagwaardige bronnen voor laagwaardige 
vraag
Minimale inzet van hoogwaardige energie om in een laag-
waardige vraag te voorzien.

Gedecentraliseerde en vraaggestuurde warmte- en 
koudevoorziening 
Temperatuurconversie vindt dichtbij de afnemer 
plaats. Het warmte- en koudenet draait alleen wanneer 
en alleen waar er een energievraag is.

Integrale sturing van energiestromen
Het warmte- en koudenet werkt samen met andere lo-
kale energienetwerken (elektriciteit, waterstofomzett-
ing, zonneparken etc.) om energieverliezen en pieken 
te minimaliseren.
Voorrang voor lokale bronnen
Minimaliseren van transportverliezen en stimuleren 
van de lokale economie door primair lokale bronnen 
te benutten.

Zomer

Winter

OPSLAG VOOR TIJDELIJKE 
ONBALANS

Hernieuwbare elektriciteit-
sopwekking (voor warmte-

pompen etc.)

Hernieuwbare
warmtebronnen

Variërende warmte- en koude-temperaturen

Winkels en kantoren
Jaarlijkse balans tussen 
warmte- en koudevraag

Seizoensaf-
hankelijke en 
momentane 
warmte- en 
koudevraag

Ruimtever-
warming en 
koeling

Restwarmte

Industrie

Woningen 
Vooral warmtevraag




