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Alliander is van jou
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Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang 
geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
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energietransitie
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tenminste 3 motieven



energietransitie
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onafhankelijk



energietransitie
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stabiliteit prijs



energietransitie
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wat betekent energietransitie
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afscheid tijdperk



energietransitie
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we gaan het zien
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energietransitie

we gaan het merken



het is niet òf òf  maar …..
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kan het zo doorgaan?
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zeespiegel

temperatuur
ijs op Groenland
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2 graden maximaal,streven naar 1,5 graad



SER akkoord
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ondertekend door 200 Gelderse 
bedrijven,  
instellingen,  
overheden,  
burgerinitiatieven 



1,5 % besparing per jaar



16 % duurzame opwek in 2023



1.800 nieuwe arbeidsplaatsen



daar doen we het voor

• 1,5 % per jaar besparen 
• 14 % duurzame opwek in 2020 
• 16 % duurzame opwek in 2023 
• 1.800 arbeidsplaatsen



energie: waar gaat het over

22

1 pot pindakaas = 9.712 kJ = ± 10 MJ 

1 liter benzine = 35 MJ = 10 kWh = 20 uur strijken =6 uur magnetron 

1 m3 gas = 32 MJ  

1 TJ = 1.000 GJ 
1 GJ = 1.000 MJ 

  1 MJ = 1.000 kJ 
           1 kJ = 1.000 J

1 gemiddeld Berkellands huishouden gebruikte in 2015: 
1.590 m3 gas               = 50,3 GJ                
3.240 kWh elektriciteit = 11,7 GJ 
houtkachel                         5,3 GJ 
totaal:                               67,3 GJ 

met 1.000 liter benzine per huishouden: 
totaal: 67,3 + 35 = 102,3 GJ per jaar

ongeveer: 
1 huishouden met auto = 100 GJ
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Berkelland 2015 
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19.000
huishoudens

3.700
bedrijven

26.000
voertuigen

4.643 TJ

[bron: GEA monitor]



energie = ruimte
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biomassa:  
0,81 keer Berkelland

wind: 
196 windmolens

zon: 
bijna dan 250.000 daken

oppervlakte Berkelland: 26.053 ha

100 % energieneutraal betekent:



waar gaan we heen
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wat moeten we zelf doen
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op koers maar blijft uitdaging
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Gebruik met 1,5 % besparing per jaar
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Duurzame opwek tot 16 % in 2023



Nettelhorsterweg
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8.500 meter 

8 meter breed 

ca. 9.500 auto’s per etmaal 

28 m breed

8 m breed



enkeltje Nettelhorsterweg

1 = ! liter
1



+ =

4.440 liter
1

1 etmaal:



1 jaar Nettelhorsterweg
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9.500                                     per etmaal 

365 dagen per jaar 

1.621.056

                                     per etmaal 

liter
1



1 jaar Nettelhorsterweg is goed voor
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!32

niet 1 maal  
410 huizen 



1 jaar Nettelhorsterweg is goed voor

33

!33

maar 2 maal  
410 huizen:

meer energie dan 800 huishoudens per jaar 



energie rekenweg op een rijtje
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1 auto gebruikt 5,5 liter per 100 km = 0,5 liter op Nettelhorsterweg 
9.500 auto’s gebruiken 4.441 liter per dag op Nettelhorsterweg 

9.500 auto’s gebruiken 1.621.056 liter per jaar op Nettelhorsterweg 

1 liter brandstof is gemiddeld 34,34 MJ (ongeveer evenveel als 1 m3 gas) 

per jaar wordt er dan 55,66 TJ aan brandstof op de Nettelhorsterweg verbruikt, 
dat is 1,2 % van het energiegebruik van Berkelland 

of het gebruik van meer dan 800 Berkellandse huishoudens (gas èn elektriciteit) 



wat kun je met 8 kilometer weg
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8.500 meter x 2 meter = 17.000 meter lengte 

• 1 windmolen op elke 500 meter langs de weg is  

•17 windmolens langs de weg= 367 TJ = 8 %  van het Berkellandse gebruik 

• = 2x zoveel opgewekt als er wordt gebruikt 

• = 5.500 huishoudens 



wat kun je met 8 kilometer weg
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8.500 meter berm van minstens 15 meter = 127.500 m2 berm 

• 1 ha zonnepaneel is 2,9 TJ  
• 12,75 ha berm = 36,7 TJ = 0,8 % van het Berkellandse gebruik 

• = 550 huishoudens 



wat kun je met 8 kilometer weg
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8.500 meter x 8 meter = 68.000 m2 asfalt

68.000 m2 kan met 0,8 GJ/m2 wel 54,4 TJ aan warmte opleveren, 

gecombineerd met 13,6 TJ elektriciteit = meer dan 1.000 huishoudens 



fossiel valt om, kans voor elektrisch
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1 auto gebruikt 0,2 kWh per 100 km = 0,017 kWh op Nettelhorsterweg 
9.500 auto’s gebruiken 161,5 kWh per dag op Nettelhorsterweg 
9.500 auto’s gebruiken 58.947 kWh per jaar op Nettelhorsterweg 

1 kilowattuur is 3,6 MJ (ongeveer evenveel als 1/10 m3 gas) 

per jaar wordt er dan 0,21 TJ aan elektriciteit op de Nettelhorsterweg verbruikt 
dat is minder dan 0,1 windmolen per jaar opwekt  



alles bij elkaar
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1. overstap naar alleen elektrisch rijden: van 55,66 TJ naar 0,21 TJ = 55 TJ besparing 
2. plaatsing 17 windmolens: 367 TJ extra energie 
3. realisatie 12 ha zonnepanelen: 37 TJ extra opwek 
4. gebruiken van 6,8 ha asfaltwarmte: 54 TJ aan warmte  

dus alles doen, dan: 
van 4.643 TJ naar:  

-55 TJ - 367 TJ wind - 37 TJ zon - 54 TJ asfalt = 513 TJ minder energie nodig 

dat is: 7.500 huishoudens verwarming en elektriciteit



Nettelhorsterweg
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een schat aan mogelijkheden 

het is de kans het te ontdekken en waar te maken



genoeg opties
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en je hoeft het niet alleen te doen



kans voor duurzaamheid
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pieter.van.der.ploeg@alliander.compieter.van.der.ploeg@alliander.com
www.alliander.com 
www.geldersenergieakkoord.nl

http://www.geldersenergieakkoord.nl
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