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In één oogopslag zien welke locaties geschikt zijn voor windturbines, zonnevelden of geothermie? 
Hoeveel energie in potentie duurzaam kan worden opgewekt in een gebied? En hoe dit zich verhoudt 
tot het lokale energieverbruik en de besparingsmogelijkheden? Dat kan met de Energiepotentiekaart 
van Generation.Energy.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

De energietransitie is niet alleen een technische opgave 

maar vooral ook een ruimtelijke. Nieuwe installaties ver-

anderen ons landschap en beïnvloeden toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen. De energiepotentiekaart 

biedt een overzicht van de energiepotentie op kansrijke 

locaties en de criteria die de begrenzing ervan bepalen. 

De kaart geeft daarnaast inzicht in de samenhang tussen 

lokaal energiegebruik, besparingsmogelijkheden en 

duurzame opwekpotentie. Dat maakt een onderbouwd 

gesprek mogelijk tussen overheden, netbeheerders, 

ontwikkelaars en anderen over de effectiviteit en impact 

van beleid en investeringen. 

Wat zit in het model
Voor elke gebiedsgrootte kan een Energiepotentiekaart 

worden gegenereerd, met de buurt als kleinste schaal- 

niveau. Dit gebeurt op basis van het huidige ruimtege-

bruik, aangevuld met een gedetailleerde database van 

sectorale energieverbruiken en kentallen voor opwek-

king en besparing. In de berekening is de invloed van de 

ruimtelijke condities en lokale regelgeving meegenomen. 

De kaart laat het verbruik zien, de besparingspotentie en 

de potentie van duurzame opwekking door zon, wind, 

biomassa en geothermie.

Input, output en bronnen
De basis input bestaat uit de BAG (Kadaster), Top 10 NL 

(Kadaster), Bestand Bodemgebruik, reststromen (CBS), 

Thermogis (TNO), Windkaart (RVO) en de interne database 

van technische kenmerken en ruimtelijke restricties van de 

bronnen. De potenties zijn gebaseerd op opbrengsten van 

producenten, waardes uit de SDE-subsidies en op basis van 

eenheidscijfers van ECN. Aan het model kunnen eenvoudig 

nieuwe datalagen als maatwerk worden toegevoegd. De 

output heeft de vorm van een digitale kaart. Cijfers worden 

naar keuze geaggregeerd op buurtniveau of groter. 

Bediening en verkrijgbaarheid
Generation.Energy rekent een gebied door op het 

gewenste detail- en schaalniveau. Het model wordt 

door de expert van Generation.Energy bediend om 

een kaart te genereren, mede op basis van parameters 

die de klant aanlevert. Vervolgens wordt het resultaat, 

een kaart die is opgebouwd uit meerdere datalagen, 

in een online GIS-omgeving gezet voor de gebruiker 

(klant). Hierbinnen kan de gebruiker in- en uitzoomen 

en datalagen aan- en uitzetten. Generation.Energy 

ook een standaardrapportage met een aggregatie van 

cijfers, bijvoorbeeld de potentiële opwekking in PJ per 

bron per gemeente. De online kaarten zijn een jaar toe-

gankelijk; hierna kan per jaar worden verlengd. De prijs is 

afhankelijk van de gebiedsgrootte en het detailniveau. De 

Energiepotentiekaart kan los worden gekocht, als onder-

deel van een breder adviestraject (bijvoorbeeld het maken 

van een Regionale Energiestrategie) of als onderdeel van 

een avond waarop met de betreffende regio of gemeente 

de “Serious Game Ruimte en Energie’ wordt gespeeld.
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KIJK VOOR HET VOLLEDIGE  

OVERZICHT VAN MODELLEN OP 

ENERGIEREKENMODELLEN.NL

Figuur 1: Bewerkte overzichtskaart 
met toekomstig verbruik per regio

Figuur 2: kaart van ZO-Brabant 
met in wit de gebieden waar 
windturbines in principe mogelijk 
zijn, na doorrekening van restricties 
(zoals regelgeving m.b.t. veiligheid, 
geluid en regionaal natuurbeleid).

Figuur 3: Screenshot 
uit het model. 
Ingezoomd op 

gebieden geschikt 
voor wind (oranje) en 

geothermie (rood).
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