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De Greenvis Warmtetool biedt inzicht in financiële consequenties van technische, geografische, 
financiële en beleidsmatige keuzes in de warmtetransitie voor verschillende partijen. Interessant voor 
gemeenten, woningcorporaties, bewonerscollectieven, RES regio’s, warmtebedrijven. De tool wordt 
gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, transparantie en snelheid. 

De tool is inzetbaar in de verkenningsfase wanneer  

nog veel scenario’s op tafel liggen, zoals warmtenet  

met bron A, B of C, klein of groot, of all-electric.  

De tool is optimaal voor berekeningen op wijkniveau,  

maar kan ook op buurt-, gemeente- of regioniveau 

worden ingezet. Daarbij zijn CBS-grenzen NIET  

bindend voor de scenariodefinitie.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie
De Greenvis Warmtetool wordt ingezet voor het opti-

maliseren van aardgasvrije scenario’s in een gebied 

met oog voor verschillende perspectieven. Er wordt 

gerekend met traditionele maar ook meer innovatieve 

technieken. 

Wat zit in het model
De volgende actoren zitten in het model: 

gebouweigenaar, eindgebruiker, eigenaar/bewoner, 

overheid, warmte-exploitant (bron+infra), netbeheer-

der en ‘Nederland B.V.’. Technische elementen zijn 

warmtebron, transport, opslag, overdracht, distributie, 

afname en afgifte; alsook isolatie, verzwaring e-infra 

en individuele warmtepompen. Kosten kunnen ofwel 

opgesplitst ofwel cumulatief, verdisconteerd en 

geannualiseerd (omgerekend tot jaarlijkse kosten) 

worden weergegeven.

Input, output en bronnen
Input: De tool kan aan de slag met enkel openbare  

data zoals de BAG. Lokale data zoals actuele schil- 

labels, warmte-/gasverbruiken, warmtebronnen  

kan worden toegevoegd maar moet wel in het juiste 

format worden omgezet (meestal handwerk)

Output: De output is een interactief grafisch dash- 

board per scenario, een overzichtstabel met alle 

scenario’s en kan eenvoudig (door een GIS  

gebruiker) worden omgezet in kaarten.

Bediening
De tool is een combinatie van QGIS (data), een  

python plugin in QGIS en een Excel module. Deze  

draait enkel lokaal. De bediening is (1) door inteke- 

nen van scenario’s in GIS en (2) (optioneel) door 

getalsmatige aanpassingen en knoppen met macro’s 

in Excel. De rekentijd in Excel is ca. 0.5 seconde per 

scenario. De export uit GIS is 10-20 sec per scenario. 

Benodigde kennis voor volledig gebruik is: vaardig in 

QGIS-software, Excel en basiskennis van warmtetran-

sitie en -concepten. Benodigde kennis voor enkel  

Excel module: zelfde minus vaardigheid in QGIS.

Verkrijgbaarheid
Greenvis kan klanten op drie manieren helpen:  

(1) projectmatig (wij bedienen het model)  

(2) flexibel (wij bedienen het model) of  

(3)  verkopen van de tool (eenmalig, daarna  

bedient u het model). 

Bij aanschaf ontvangt de klant GIS data voor heel 

Nederland, de QGIS plugins, de Excel rekentool,  

een handleiding en drie uur ramp-on begeleiding.
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Figuur 1: Flowchart van de Greenvis Warmtetool. Door de interactiviteit 
zit er veel waarde in een iteratieve aanpak (zie pijl ‘Verkenning & 
optimalisatie’ 

 
Figuur 2: Wat is het beste: een warmtenet met enkel de WoCo hoogbouw en 
gemeentelijk vastgoed, of een compacter warmtenet gebaseerd op 
buurtgrenzen? Het antwoordt hangt af van je perspectief en 
besliscriteria. De Warmtetool helpt bij het ‘scoren’ van deze criteria 
vanuit verschillende perspectieven. 
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Figuur 3: Screenshot van het interactieve dashboard van de Greenvis 
Warmtetool GREENVIS B.V

Contactpersoon:  
Daniël de Greef 

daniel.de.greef@greenvis.nl

Figuur 2: Wat is het beste: 
een warmtenet met enkel 
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