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Het Vesta model is een ruimtelijk energiemodel van de gebouwde omgeving (onder andere woningen,
kantoren, winkels en ziekenhuizen). Het doel van Vesta is het verkennen van opties om het energiegebruik
en de CO2-uitstoot te verminderen in de periode tot 2050. Zowel gebouw- als gebiedsmaatregelen kunnen
worden doorgerekend waarbij rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden in heel Nederland.
Door simulatie en/of optimalisatie kan inzicht worden verkregen in het technisch-economisch potentieel
van opties voor energiebesparing, hernieuwbare energie en warmtenetten. Hierbij wordt inzicht gegeven
in de CO2-reductie en kosten en baten van betrokken actoren.
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Figuur 1: Gebieden met infrastructuur voor de warmtevoorziening in 2010 (links) en technisch-economisch
rendabel potentieel in een energietransitie scenario in 2050 (rechts). In 2050 zijn er veel gebieden met stadsverwarming afkomstig van restwarmte (industrie en aftap van elektriciteitscentrales), geothermie en WKK
op biomassa. Daarbij wordt een deel van de gebouwen voorzien door elektrische warmtepompen (eWP) en/
of WKO. In de gebieden ‘eWP en WKO’ zijn uitsluitend gebouwen met eWP en WKO. In de gebieden ‘eWP,
WKO en aardgas’ zijn er ook gebouwen met aardgas.

Figuur 2: Energielabels woningen en warmtenetten
Alkmaar in 2015 (links) en technisch-economisch
potentieel in een energietransitie scenario in
2050 (rechts).
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Figuur 3: Ontwikkeling van het gasverbruik (links)
en warmteaanbod (rechts) bij doorrekening van
verhogingen energiebelasting op aardgas in de
periode tot 2050.
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