
Liander en de warmtetransitie
Presentatie Amsterdam woningcorporaties



Liander is de netbeheerder van 
elektriciteit en gas 

Elektriciteit:
3,1 mln aansluitingen
90,000 km kabels

Gas:
2,5 mln aansluitingen
46,000 km leiding



Onze maatschappelijke opdracht

Wij staan voor een energievoorziening die 
iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot 

betrouwbare, betaalbare en duurzame energie



Nederland wil van het aardgas

Reduceren importafhankelijkheid

Nationale Energieagenda

Aardbevingen Groningen



Warmtetransitie: wat we zien

Individuele keuzes niet altijd goed voor collectief

Transitie vindt plaats op lokaal niveau

Verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen

Grote impact op buurten, wonen, vastgoed en infrastructuur



Duurzaam verwarmen van gebouwen

4 categorieën:
• Volledig elektrisch
• Duurzaam gas
• Hoge/lage temperatuur warmte
• Hybride systemen



Ons doel: transitie tegen laagst 
mogelijke maatschappelijke kosten

7

Zoveel mogelijk voorkomen vervroegde afschrijving gasnetten

Zoveel mogelijk voorkomen onnodige investeringen elektriciteitsnet

Inzetten op open nieuwe infrastructuren



Hoe bereiken we dat?

Aardgas gebouwde omgeving slim uitfaseren door goed afstemmen van 
planningen 

Met bewoners en andere partijen aan de slag
op buurtniveau

Voorkomen van aardgas in nieuwbouw



Wat hebben we geleerd van all-
electric woningen?

Desinvestering op net vernieuwde gasleidingen

Complexiteit op afstemming van planningen

Standaard verzwaren door hoge piekbelasting



Implicaties all-electric
Dataset

• 6 januari 2017

• Dag met de hoogte piekvraag 

en de laagste wintertemperatuur

• Minimum temperatuur: -6,5ᵒC

• Gemiddelde temperatuur -3,0ᵒC

• Maximum temperatuur 0,3ᵒC

• 5 augustus 2016

• Dag met hoogste opwek piek

• Minimum temperatuur: 15,6ᵒC

• Gemiddelde temperatuur 17,6ᵒC

- 0,5 kW 
(13:44)

- 6,3 kW 
(12:51)

Conclusies

• Verschil in vermogensvraag tussen 

referentiewoningen en NOM woningen 

loopt op tot 1,6kW

• Hoogste piekvraag is aanwezig in de 

avond

• Verschil in vermogensvraag is beperkt 

van 0,1 tot 0,5 kW t.o.v. 

referentiewoningen

• Hoogste zonpiek is ‘s middags

• De terugleverpiek is hoger dan de 

vraagpiek

• Terugleverpiek is erg schommelend

2,7 kW 
(18:24)

0,7 kW 
(18:07)
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Oplossingsrichtingen voor all-electric

Gebruik maken van warmtebuffer voor opslag

Gebruik maken van accu’s voor congestiemanagement

Aftoppen hoge pieken van zon-opwek zonder hoge opwek 
verliezen (30% piekverlaging; 2% opwekverlies)



Dit betekent voor de netbeheerder:

74%
69%

65%

59%

52%

43%

34%

24%

15%

7%
3% 0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6,57

Gelijktijdige piekbelasting per aansluiting (kW)

A
an

ta
l a

an
sl

ui
tin

g 
(%

)

6 5,5 5 4,5 4

78%%

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

0%

-38%

-19,0%

Minder verzwaringen en dus graafwerkzaamheden



Liander 
buurt-analyse app







Uitgewerkt voorbeeld van 
een buurt in Amsterdam



Middenmeer Noord & Linnaeusparkbuurt - Elektriciteitsnet

Conclusies:

§ 7 middenspanningruimtes, 2 in bezit van groot verbruikers (medegebruik situatie)

E+ variant (geschikt voor PV en EV): 
§ Huidige standaard van verzwaren is voldoende voor groei verwachting PV, EV:
§ Warmtevoorziening moet dan via nieuw gasnet of een warmtenet
§ Bestaande MSR ruimtes verzwaren volgens normale procedure
§ 2 locaties extra voor MSR ruimtes die nu in GV-klant-ruimtes zijn ondergebracht
§ Bestaande dunne kabels verzwaren volgens normale procedure
§ Weinig impact op openbare ruimte gebruik, bestaande kabel tracés hergebruiken

All-electric variant (geschikt voor veel PV en WP-ruimteverwarming): 
§ Verzwaren voor all-Electric (ook bij LT warmte met pandgebonden-warmtepomp systemen)
§ 4 MSR ruimtes bijplaatsen in de wijk (naast de 2 ruimtes van de E+ variant)
§ Beperkte grondwerkzaamheden noodzakelijk voor aanpassing net-topologie in toekomst

Scenario voor Electriciteitsnet, laagspanning distributie Investering LS-net

Standaard verzwaren bij grote wegenwerken;
LS-net E+ toekomstbestendig (GEEN All-Electric)

€2-2,5 Miljoen

All-Electric verzwaren LS-net €3-3,5 Miljoen*

* Er zullen mogelijk ook investeringen in het bovenliggende transport-net noodzakelijk zijn

LET OP: 
Voor een all-electric concept dienen de kosten aan de gebouwen t.b.v. zeer hoogwaardig 

isolatie en een lage temperatuur warmteafgiftesysteem te worden meegenomen.



Mogelijke locaties nieuw te stichten voedingspunten (AVP)

E+ variant (geschikt voor PV en EV): 
§ 2 locaties extra voor MSR ruimtes die nu in GV-klant-ruimtes zijn ondergebracht

All-electric variant (geschikt voor veel PV en WP-ruimteverwarming): 
§ 4 MSR ruimtes bijplaatsen in de wijk (naast de 2 ruimtes van de E+ variant)

GV ruimte verlaten en 
nieuw voedingspunt 
plaatsen

Medegebruik verlaten en 
voedingspunt bijplaatsen 

(inpandig) voor normaal E+ 
verzwaren

Nieuw compact station voor 
normaal E+ verzwaren

Extra MSR voor All-Electric

Extra MSR voor All-Electric

Extra MSR voor All-Electric

Extra MSR voor All-Electric


