
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. 

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

Met het Vesta model kunnen verkenningen worden 

gemaakt voor nationale en lokale beleidsmakers bij 

het vormgeven van nieuw beleid om de gebouwde 

omgeving te verduurzamen. In het MAIS project is op 

verzoek van het Ministerie van Economische Zaken het 

Vesta model verder ontwikkeld in samenwerking met 

actoren die opereren en besluiten nemen binnen de 

‘warmtemarkt’. Hierdoor is het mogelijk om de effecten 

van beleid op verschillende actoren te bestuderen. 

Wat zit in het model
Het Vesta model berekent de kosten en opbrengsten 

van de energievoorziening van de gebouwde omgeving. 

De focus ligt op maatregelen om de warmtevoorziening 

te verduurzamen Dit betreft gebouw- en gebiedsmaat-

regelen voor energiebesparing en het voorzien in warmte-  

en koude. Kosten en opbrengsten van deze maatregelen 

worden inzichtelijk gemaakt voor energieproducenten, 

-transporteurs, -distributeurs, -leveranciers, financiers en 

eigenaren en gebruikers van gebouwen. Ook de kosten 

van het vervroegd afschrijven en verwijderen van het 

aardgasnet en het verzwaren van het elektriciteitsnet 

worden in beeld gebracht. Daarnaast kan er rekening 

worden gehouden met sociaaleconomische kenmerken 

van huishoudens en bedrijven.

Input, output en bronnen
Een belangrijke databron voor de geografische locatie 

is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Voor 

energiegebruik en -besparing maakt Vesta gebruik 

van WoON 2012 en Voorbeeldwoningen 2011 van RVO 

voor woningen en analyses van ECN en CE Delft voor 

de utiliteit. De uitkomsten van het Vesta model zijn 

kaarten, grafieken en tabellen over het energieverbruik 

en kosten van actoren binnen de gebouwde omgeving.

Bediening en verkrijgbaarheid
De rekentijd varieert van enkele minuten tot een uur 

afhankelijk van het aantal zichtjaren, maatregelen en de 

hardware. Vesta is door ObjectVision gemodelleerd met 

de GeoDms software gebaseerd op C++. Begin 2017 is 

Vesta als open source beschikbaar gesteld voor gebruik 

door deskundigen (www.pbl.nl/publicaties/2012/vesta-

ruimtelijk-energiemodel-voor-de-gebouwde-omgeving).
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IMPRESSIE VAN HET MODEL

VESTA

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 zij n er veel gebieden met stads-
verwarming 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’ zij n uitsluitend gebouwen met eWP en WKO. In de gebieden ‘eWP, 
WKO en aardgas’ zij n 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). 

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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