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Doel:
Het vergroten van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en koelingssector 
van Noordwest-Europa door de uitrol van vijfde 
generatie stadsverwarming en -koeling te 
versnellen.

Hoe?
Industrialisatie: 
Het produceren van een gestandaardiseerd  
technologisch model, waardoor het  
aanpassingsvermogen en de repeteerbaar-
heid  van 5GDHC-systemen wordt vergroot.

Commercialisatie: 
Verduidelijken van het 5GDHC bedrijfsmodel en 
het promoten van 5GDHC in de industrie.

Educatie: 
Ontwikkelen van opleidingsmodules en  
-cursussen voor ontwikkeling van vakkundig 
personeel voor het bouwen en onderhouden 
van 5GDHC-technologieën.

Proeflocaties: 
Demonstreren en testen van 5GDHC-technologie 
op 5 proeflocaties.

Tijdlijn: 

Oktober 2018 tot april 2022

Project: 
Dit project van € 19,3 miljoen wordt mede 
gefinancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling voor 60% van het totale 
budget (€ 11,6 miljoen).

Over D2Grids



Verwarming & koeling: 
Een cruciale ontwikkeling voor 
duurzame energie in Europa.

Blijf  op de hoogte over 
5GDHC!

5GDHC-technologie kan worden toegepast   
op alle soorten thermische energiebronnen. 
D2Grids biedt industriëlen, professionals en 
beleidsmakers middelen om 5GDHC in hun   
eigen regio te ontwikkelen:

• op maat gemaakte cursuspakketten 

• strategieën, haalbaarheidsbeoordelingen 
en plannen om 5GDHC-systemen te 
ondersteunen, op te schalen en uit te rollen

• een 5GDHC platform dat zorgt voor 
kennisuitwisseling en interactie 
tussen doelgroepen 

• nieuws, casestudies en meest recente 
informatie over stadsverwarming en -koeling

• bezoeken aan proeflocaties

Word lid van de D2Grids-community 
en deel ervaringen met collega’s!

Voor het vergroten van het aandeel duurzame  
energiebronnen in de EU sector voor verwarming 
en koeling, rolt D2Grids een beproefd maar onder-
benut concept uit: 5e generatie stadsverwarming/
koeling (5GDHC).

50%
van het totale energieverbruik 
van de EU is bestemd voor 
gebouwen & industrie

komt voort uit duurzame energie
slechts19.1%

• 5GDHC is al geïmplementeerd op het 
Mijnwater-net  in Heerlen, Nederland.

• Sinds 2008 maakt het verwarmings- en 
koelingsnet van Mijnwater gebruik van 

ondergelopen mijnschachten als  
geothermische lage-temperatuurbron 

(ca. 30°C) en opslag.

• De projectpartners gebruiken de eerste 
ervaring  voor de ontwikkeling van het 

concept en testen van nieuwe oplossingen.

Het Mijnwater experiment

Wat is 5GDHC?
5GDHC is een stedelijk thermisch energienet voor 
verwarming en koeling, middels deze principes:

Ultra lage temperaturen die dicht bij de 
behoefte van de consument liggen
waarmee gebruik van restwarmte en andere 
duurzame energiebronnen mogelijk wordt.

 Geïntegreerde warmte & koeling aanvoer,
op basis van een hybride leidingsysteem
die uitwisseling van warmte en koeling
tussen eindgebruikers mogelijk maakt.

Geïntegreerde warmte- / energienetwerken
5GDHC gebruikt thermische massa van 
gebouwen en grond om stroompieken te 
verminderen.

Vraaggestuurde temperatuurstijging door 
smart control, datamining en gedecentraliseerde 
installaties
de hoogste watertemperatuur wordt alleen 
geproduceerd waar en wanneer dat nodig is.
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