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delft smart city - fase 1
najaar 2014 / voorjaar 2015
Gemeente Delft, TNO en ministerie van IenM
rapport Delft Smart City
Ontwerpend onderzoek naar een energieneutraal
en klimaatbestendig Delft met een sterke
kenniseconomie als basis.

heleen bothof
luz architecten
top delft 31.10.2018

delft smart city - fase 2

voorjaar / zomer 2016
Gemeente Delft met ministerie van IenM
6 flyers Delft Smart City

Samenvatten van bevindingen, relatie
met concrete projecten en verkennen
vervolg.
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technologie centraal

smart city discours

opgave centraal
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methode
1. doelen & werkwijze
opgaven benoemen

2. systeemanalyse
data verzamelen en verbeelden

3. what-if scenario’s
tekenen en rekenen

locaties, mensen, middelen en systemen

4. opgave in beeld

5. uitwerking op locaties

integrale oplossingen en cross-overs

6. impact in beeld
meten en monitoren

7. aan de slag

proberen en leren

2050:
geen co2-emissies
van fossiele bronnen
op delfts grondgebied
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2. systeemanalyse regionaal

Aanbod restwarmte PZH (2011):
ruim 25 PJ per jaar:
545.000 woningen mee verwarmen

Doel 2020 programmabureau
Warmte Koude Zuid-Holland: 14 %
verwarming vindt plaats op basis van
duurzame warmte en restwarmte:
20 PJ oftewel 350.000 woningen en
1.000 hectare glastuinbouw.

De totale (toegestane) warmtelozing
in de haven bedraagt ruim 10% van
het aardgas dat in Groningen wordt
gewonnen.
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gas,
particulier
21 %

gas,
zakelijk
43 %

verkeer,
auto’s
11 %

1%

6%

electra,
particulier

verkeer,
vrachtverkeer

electra,
zakelijk
18 %

energieverbruik (2013)
totaal: 5,3 pj

2. systeemanalyse lokaal

energieverbruik in delft 2013

gebruik van energie

- verkeer
- gas (verwarmen, koken, warm tapwater)
- elektriciteit

zakelijk en particulier verbruik

- zakelijk
- particulier
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vrachtverkeer
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18 %

energieverbruik (2013)
totaal: 5,3 pj

electra,
zakelijk
31%

verkeer,
auto’s
13%

verkeer,
vrachtverkeer
2%

2. systeemanalyse lokaal

gas,
particulier
14%

gas,
zakelijk
29%

electra,
particulier
10%

co2-emissie (2013)
totaal: 389 kton
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Energieneutraal > verkeer
oplaadpaal elektrisch rijden (huidig)
parkeerplaats met zonnecellen
mobiliteitshuis

3. scenario’s verkeer

1. optimaliseren modal split (fiets, ov, lopen)

2. elektrisch rijden dubbel positief effect:

- minder energieverbuik: elektromotor efficiënter dan
verbrandingsmotor.
- energie kan duurzaam opgewekt worden.

berekening:

Delftse wegen (2012 en ex A13): 245 miljoen km. gereden
245.000.000 x 12,7 kWh/100 km (Volkswagen e-Golf) =
31 miljoen kWh nodig.
31.000.000/123 kWh/m2 = circa 250.000 m2 dakoppervlak
Alle parkeerplaatsen in Delft samen gem opp van 400.000 m2

conclusie

verkeer,
auto’s

electra,
zakelijk

electra,
particulier

verkeer,
vrachtverkeer

:
met het plaatsen van zonnepanelen boven alle parkeerplaatsen
kan genoeg energie opgewekt worden voor alle kilometers die
in Delft gereden worden.

gas,
particulier

gas,
zakelijk
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particulier gasverbruik
per buurt (2013):
31 mln m3 aardgas

gas,
zakelijk

gas,
particulier

verkeer,
auto’s

electra,
zakelijk

electra,
particulier

verkeer,
vrachtverkeer

1. besparen: bewust
gebruik en isoleren
2. vervangen gas door
rest- en duurzame
warmte
3. inzet zonne-energie

trias energetica

2. systeemanalyse woningen

particulier elektriciteitsverbruik
per buurt (2013):
89 mln kwh
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geothermieput

Energieneutraal > warmte

restwarmtebron (potentieel)
aangesloten op warmtenet (huidig)
aangesloten op warmtenet (potentieel)
restwarmteleiding
bestaand warmtenet
potentieel warmtenet
warmteboot

3. scenario’s gas > warmte
warmtenetten
- huidig
- potentieel

bronnen

- restwarmte (korte termijn)
- geothermie (lange termijn)
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Potentie energiebesparing per buurt
-

0
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Potentie energiebesparing per buurt
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--
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Potentie inzet restwarmte per buurt

0

+

-

potentie inzet warmte per
buurt

-

potentie energiebesparing per
buurt door isoleren

Gemiddeld beschikbaar dakoppervlak op woningen
< 20 m2
> 20 m2 en < 30 m2
> 30 m2

Potentie inzet restwarmte per buurt

Gemiddeld beschikbaar dakoppervlak op woningen
< 20 m2
> 20 m2 en < 30 m2
> 30 m2

gemiddeld beschikbaar
dakoppervlak op woningen

0

+

3. scenario’s trias energetica

particulier gasverbruik (2013): 31,4 mln m3

- 23,5 miljoen m3 voor ruimteverwarming (75%)
- 6,3 miljoen voor warm tapwater (20%)
- 1,6 miljoen m3 voor koken (5%)

2. gas vervangen door warmte

Haalbaarheidsstudie: circa 12.000 bestaande woningen (flats) op
Warmterotonde aansluiten: -8,2 miljoen m3 gas.

1. isoleren

-89,3 mln kWh

-20,5 mln kWh
-8,5 mln kWh
0

-89,3 mln kWh

elektraverbruik:
89,3 mln kWh
onbekend

0

-6,3 mln kWh

pv-potentie:
124,6 mln kWh

Alle resterende woningen (48.000-12.000 (warmtenet)-5.000
(nieuwbouw)=31.000) isoleren naar label A: -7,6 miljoen m3 gas.

3. gebruik zonne-energie

-6,3 mln m³
-1,6 mln m³
5,1 mln m³

-2,6 mln m³

-7,6 mln m³

-8,2 mln m³

gasverbruik:
31,4 mln m³
onbekend

Alle daken woningen Delft: +124,6 miljoen kWh
particulier 2013
besparing door
bewust gebruik
gas > warmte d.m.v.
warmtenet
overige woningen >
label A
elektrisch
verwarmen
elektriciteitsverbruik apparaten
warm tapwater
koken
totaal resterend
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besparen (isoleren) particulier

Energieneutraal in 2050

zakelijke warmteoplossingen

warmtenet particulier

kansrijke partij warmte

warmtenet en isoleren

exporteren innovaties en/of warmte
warmterotonde
overal: zonnecellen op het dak

4. opgave in beeld
verkeer

Op Delfts grondgebied op te lossen mits
> optimaliseren modal split
> alle auto’s elektrisch
> alle parkeerplaatsen zonnepanelen
> smart grid

particulier verbruik

(Deels) Op Delfts grondgebied op te lossen
> ca. 12.000 woningen (flats) aansluiten op Warmterotonde
(REGIO)
ca 30.000 woningen (eensgezins) isoleren naar label A
zonnepanelen op alle woningen in Delft
smart grid
>
>
>

...

zakelijk verbruik
>
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zakelijk gasverbruik per wijk (2013)
ex grootgebruikers:
64 mln m3 aardgas

gas,
zakelijk

gas,
particulier

verkeer,
auto’s

electra,
zakelijk

electra,
particulier

verkeer,
vrachtverkeer

DSM: CO2 uitstoot circa
50kton/jaar > circa 28
mln m3 gas (particulier
gasverbruik 31 mln).
DSM deel aan Europees
emissiehandelsysteem)

grootverbruik:

2. systeemanalyse bedrijven

zakelijk elektriciteitsverbruik
per wijk (2013) ex grootgebruikers:
269 mln kwh
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Energieneutraal > zakelijk elektriciteitsverbruik
oppervlak aan zonnepark (circa 490 hectare) dat
nodig is om het zakelijk elektriciteitsverbruik in
Delft duurzaam op te wekken.

3. scenario’s elektriciteit

zakelijk elektriciteitsverbruik (2013) ex
grootgebruikers: 269 mln kwh

daken van alle utiliteitsbouw in Delft voorzien van zonnepanelen
(123 kWh/m2): 69,4 mln kWh (1/4 van totaal verbruik)

circa 490 hectare zonnepark nodig om in zakelijk
elektriciteitsverbruik te voorzien (zonnepark: 550 kWh/m2)

delft
smart
city

zakelijk verbruik elektra:
36,5 mln kWh (1/7)

Verwachting
gas straks niet
beschikbaar voor
dergelijke terreinen

3. scenario’s schieoevers

zakelijk verbruik gas:
5,4 mln m3 (1/10)

besparen:

> isolatie van gebouwen
> andere verlichting en verbeterde installaties
> optimalisatie van productieprocessen

verkeer:

> betere aansluiting openbaar vervoer (shared facilities)
> alle auto’s elektrisch + alle parkeerplaatsen zonnepanelen
> smart grid

elektriciteit: zonnepanelen

Op alle bedrijfsgebouwen zonnepanelen (123 kWh/m2) >
439.454 x 123 = 54 mln kWh (voldoende)
huidig zonnenenergie: 34 objecten totaal 61.347 kWh

gas: isoleren, warmte uitwisselen en
cascaderen

> Warmte en koude uit gebouwschil, buitenruimte, bodem (en
water?)
> Bedrijven onderling warmte uitwisselen en cascaderen
> Per bedrijvencluster een wko (warmte-koudeopslag) met
warmtepomp gebruikt worden om bodemwarmte en -koeling
te benutten.
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Energieneutraal in 2050

zakelijke warmteoplossingen

warmtenet particulier

kansrijke partij warmte

warmtenet en isoleren

exporteren innovaties en/of warmte
warmterotonde
overal: zonnecellen op het dak

4. opgave in beeld

>
>
>

>

>
>
>
>

besparen en isoleren (warmte + elektriciteit)
zonnecellen op alle daken
warmte uitwisselen en cascaderen (bedrijvenclusters)
grootverbruikers (EUROPA)
nog meer ...... innovatie?, REGIO?, ?

ca. 12.000 woningen (flats) aansluiten op Warmterotonde
(REGIO)
ca 30.000 woningen (eensgezins) isoleren naar label A
zonnepanelen op alle woningen in Delft
smart grid

optimaliseren modal split
alle auto’s elektrisch
alle parkeerplaatsen zonnepanelen
smart grid

verkeer (particulier + zakelijk)

>
>
>
>
>

innovaties technologie
innovaties governance

smart grids

zakelijk verbruik

particulier verbruik

>
>
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19%

43%

6%

21%

11%

biomassa

vervangen gas door warmte(net)
warmte cascaderen

besparen: minder gebruik,
isoleren

elektriciteit zelf opwekken (PV)
potentie PV:5%

elektrisch verwarmen (PV)
potentie PV: 7%

vervangen gas door warmte(net)
warmte cascaderen
potentie warmtenet: 7%

besparen: minder gebruik,
isoleren
potentie isoleren: 7%

verduurzamen mobiliteit
(elektrisch rijden)
PV-potentie Park&Charge: 7%

besparen: verschuiven modal
split naar lopen, fiets en ov

OPGAVE

stimuleren deelgebruik

optimaliseren infra langz. verkeer / ov

16

3

21

10

25

27

8

29

5

9

21

stimuleren elektrisch rijden

elektrisch rijden opladen met PV

opslag en gebruik: smart electric grid
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24
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informeren en bewust maken van urgentie

20

28

1

12

24

6

14

informeren en bewust maken van urgentie

verminderen gebruik

isoleren bestaande woningen

aanleg infrastructuur warmtenet

aanpassen installaties in gebouwen

20

1

24

realiseren en gebruik duurzame
bronnen (restwarmte, geothermie)

aanleg infrastructuur warmtenet

20

13

installeren zonnepanelen

aanpassen installaties in gebouwen

verminderen gebruik

isoleren bestaande gebouwen

11

opslag en gebruik: smart electric grid

aanpassen installaties in gebouwen

4

gebruik afval uit eigen regio

importeren

hardware: zonnepanelen, windmolens

opslag en gebruik: smart electric grid

22

realiseren en gebruik duurzame
bronnen (restwarmte, geothermie)

18

16

informeren en bewustzijn

parkeerbeleid op maat

INSPANNING

4. opgave in beeld
ONDERWERP

verkeer

particulier gasverbruik
(verwarming woningen)

particulier elektraverbruik
(apparaten in woningen)

zakelijk gasverbruik
(verwarming en
productie)

zakelijk elektraverbruik
(bedrijfsprocessen)

duurzaam opwekken
(zon, wind, water)
potentie PV: 5%
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5. uitwerking op locaties

integrale oplossingen en cross-overs
at

klimaatbestendig
ontwerp

Schieweg

economische
inventarisatie

OPGAVE

besparen: verschuiven modal
split naar lopen, fiets en ov

verduurzamen mobiliteit
(elektrisch rijden)
PV-potentie Park&Charge: 7%

besparen: minder gebruik,
isoleren
potentie isoleren: 7%

vervangen gas door warmte(net)
warmte cascaderen
potentie warmtenet: 7%

elektrisch verwarmen (PV)
potentie PV: 7%

elektriciteit zelf opwekken (PV)
potentie PV:5%

besparen: minder gebruik,
isoleren

vervangen gas door warmte(net)
warmte cascaderen

biomassa

parkeerbeleid op maat
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stimuleren elektrisch rijden
elektrisch rijden opladen met PV
opslag en gebruik: smart electric grid
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informeren en bewust maken van urgentie
verminderen gebruik
isoleren bestaande woningen
aanleg infrastructuur warmtenet
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realiseren en gebruik duurzame
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opslag en gebruik: smart electric grid
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installeren zonnepanelen

20
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verminderen gebruik

aanpassen installaties in gebouwen
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informeren en bewust maken van urgentie
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24
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24
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isoleren bestaande gebouwen

4

aanleg infrastructuur warmtenet
aanpassen installaties in gebouwen
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Stadslogistiek
Delft

kleine impact

15

11

12

6

Proeftuin The
Green Village

8

5

Proeftuin Minivilla

Ekolectric

21

Cyclosense

SAMENLEVING

Reimarkt Delft

Delft E Design

Prêt-a-Loger

18

19

Delft City Shuttle

17

10

N470 energieneutrale weg

7

Smart thermal grid
campus TU Delft

Laadstraat

9

Vergroenen en
verdienen horeca

23

Delft Solar City

24

TYPE IMPACT

Deelauto’s
en -fietsen

project gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling

project met directe reductie
CO2-uitstoot als resultaat

25

E-deal verduurzaming
in het onderwijs

Growing Green

(ondiepe) geothermie
TUDelft

Proeftuin Smart Verlichting
campus TU Delft

13

14

WKO Coendersbuurt

22

Duurzaamheidscans
bedrijven BKS

gemiddelde impact

grote impact

OMVANG IMPACT

20

Publieke oplaadpunten
elektrische auto’s

Mobiliteitshuizen

26

16

6. impact in beeld

3

Smart Polder

Energiestrategie Delft
Energieneutraal 2050

Warmterotonde
cluster West

2

4

3e fietsenstalling
station Delft

Gemeentelijke gebouwen
klimaatneutraal

28

OVERHEID

29

IMPACT OP LANGETERMIJNDOEL
energieneutraal
bereikbaar
kenniseconomie als motor voor werk
klimaatbestendig

BESTAAND ONDERWERP

22

realiseren en gebruik duurzame
bronnen (restwarmte, geothermie)
gebruik afval uit eigen regio
importeren
hardware: zonnepanelen, windmolens
opslag en gebruik: smart electric grid

NIEUW ONDERWERP
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21%
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ONDERWERP

verkeer

particulier gasverbruik
(verwarming woningen)

particulier elektraverbruik
(apparaten in woningen)

zakelijk gasverbruik
(verwarming en
productie)

zakelijk elektraverbruik
(bedrijfsprocessen)

duurzaam opwekken
(zon, wind, water)
potentie PV: 5%

gezondheid
participatie
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PROJECT #14

PROJECT #9

n470

7. aan de slag

proberen en leren

opgave en inspanningen in beeld:

kader voor besluitvorming over middelen en rol
verhaallijn voor de stad

campus tu delft

PROJECT #6

smart thermal grid

partijen kunnen vanuit eigen kracht en expertise
bepalen welke prestatie ze leveren

energieneutrale weg geen blauwdruk:
PROJECT #1

warmterotonde
cluster west

growing green
modelwoning

