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ORGANISATIE

Westland Infra Netbeheer zorgt voor 
energiebeschikbaarheid voor alle inwoners en 
bedrijven in de regio’s Westland en Midden-

Delfland. 

Anexo doet in energiemanagement voor 
bedrijven die energie wel belangrijk vinden en 
daar iets mee willen, maar niet precies weten 

hoe!

Bij Capturam stellen we de toekomst van 
energie veilig, in eerste instantie in de regio. 

We dragen hiermee bij aan de energietransitie. 

Juva is de holdingmaatschappij van deze drie 
bedrijven
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ENERGIE OF JUIST MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIE?

Systeemgrens

2019

Tijdsbeeld:

- Verwarring

- Wantrouwen

- Koerswijzigingen

- Versnippering

- Innovaties
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ENERGIE OF JUIST MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIE?
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TRANSITIE IN DE ENERGIEWERELD
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ONZE OVERTUIGING

Dat betekent:

• Klant-leverancier-relatie verandert in partnerships

• Lokale oplossingen vervangen generieke

• Van vertellen naar luisteren

• We zoeken samenwerking met iedereen die aan dit model wil bijdragen

Wij werken aan een leefbare en duurzame samenleving 

voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en 

samenwerking om dit te bereiken. 
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BOUWSTENEN

- Duurzame energiebronnen zijn of zeer discontinu (zon / wind) of juist zeer continu 

(geothermie);

X-gas, biogas, 
waterstof

Geothermie

Restwarmte

Zon

Wind Biomassa

- Toekomstig systeem: actieve balancering, vraag, aanbod, opslag en conversie;

- Participerende klant: spil in de systemen;

- Alles integreert: gas, elektriciteit, warmte en CO2
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VERTREKPUNT 2016 VERDUURZAMING WARMTE REGIO WESTLAND

Warmtevraag neemt af in de toekomst

• Minder duurzame warmte nodig, verlaagt de uitdaging

• Niet alleen een volloopscenario hoofdwarmte-infrastructuur, maar ook leegloop. Risico verhogend

Geothermie

• Eerste geothermieprojecten gerealiseerd: separate ontwikkelingen

• Ondergrond ten aanzien van aardwarmte gunstig op 2,5 km diepte

• Warmte uit de Triaslaag kansrijk (inmiddels weten we beter)

Restwarmte in de omgeving beschikbaar

• Nieuwe restwarmte: moeilijke business cases, hoge investeringen, lange terugverdientijden, kortlopend 
commitment

• Enkele operationeel en rendabel: veelal consumenten, verlies genomen bij afhandeling bakstenendossiers 
energieliberalisering
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HET PLAN

Decentrale aanpak, bottom up

• Anders denken, weg van een ‘nutsaanpak’

• Met klanten i.p.v. over klanten: participerende klanten zijn langjarig gecommitteerd

• Lokale overheden aan laten sluiten (gemeente Westland en PZH)

• Individuele projecten als bouwstenen van een nieuw warmtesysteem, snelle organische groei

Zekerheid over de bouwstenen

• Aardwarmte gunstig op 2,5 km diepte beschikbaar

• Pilotproject Triaslaag

• Bepalen restwarmtebehoefte, afhankelijk van lokale geothermie

Zelforganisatie klanten

• Vorming toekomstbeeld verder dan eigen bedrijf
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EEN EINDBEELD

Integratie 
E, W, Xgas

en CO2

Ultradiepe 
geothermie?

Centrale opslag
Bio gas
Decentrale 
opslag

Power to gas

Gas to power

… 

Gas: waterstof?, x-gas?
Elektriciteit

Warmte
CO2

Opslag diepe 
ondergrond?

= lokaal geoptimaliseerd: geregeld, conversie en opslag
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TUSSENRESULTATEN

Resultaten tot nu toe:

1. Trias Westland 

2. Warmtesysteem Westland

3. Smart Grid Westland




