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Het “Datacenters & Restwarmte rapport” (hierna: ‘het Rapport’) 
bevat informatie en data samengesteld en/of verzameld door 
de Dutch Data Center Association (naar alle informatie en data 
wordt hierna verwezen als ‘Data’). De informatie in het Rapport 
is gebaseerd op bronnen die naar onze mening betrouwbaar 
zijn, maar de Dutch Data Center Association staat niet in voor 
de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De Dutch Data Center 
Association behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud 
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan 
u mededeling te hoeven doen. 

Hoewel de Dutch Data Center Association zich inspant om ervoor 
te zorgen dat de samengestelde/verzamelde Data nauwkeurig 
wordt weergegeven in het Rapport, verstrekt de Dutch Datacenter 
Association de Data zoals deze beschikbaar is en zonder enige 
vorm van garantie met betrekking tot de inhoud of volledigheid. 
De Dutch Data Center Association is nooit aansprakelijk voor enig 

gebruik of vertrouwen op de Data, inclusief, maar niet uitsluitend, 
voor enige interpretatie, beslissing of andere actie gebaseerd op 
de Data in het Rapport. 

Het kan zijn dat andere partijen belang hebben bij een deel van 
de Data in het Rapport. De Dutch Data Center Association staat 
er op geen enkele manier voor in of garandeert dat het eigendom 
en controle heeft op alle rechten met betrekking tot de Data en 
de Dutch Data Center Association is niet aansprakelijk tegenover 
gebruikers voor claims tegen gebruikers door derden in verband 
met het gebruik van enige Data. 

De Dutch Data Center Association en zijn werknemers staan 
op geen enkele manier garant en bekrachtigen op geen enkele 
manier de producten of services van derden gebaseerd op de 
Data, het materiaal of de inhoud/verwijzingen naar inhoud van het 
Rapport

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

mailto:info@dutchdatacenters.nl
http://www.dutchdatacenters.nl
http://www.dutchdatacenters.nl/publicaties
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VOORWOORD

     

De rol die datacenters hebben is het perfect faciliteren van de IT van onze klanten. Vanwege het toenemende belang van IT 
in de bedrijfsvoering en de strengere eisen rond de bescherming van data is voor onze klanten een zelf gerund datacenter 
geen optie meer. Zij vragen steeds meer professionaliteit en dat is wat datacenters hun kunnen bieden. Daarnaast moeten 
onze klanten ook steeds duurzamer te werk gaan. Ook daarin vervullen datacenters een belangrijke rol.

We worden als branche geconfronteerd met een enorme, continue groei van digitale diensten, cloud services, apps, etc. Door 
die groei groeit ook de datacenter sector jaar op jaar met dubbele groeicijfers. Het gaat inmiddels zo snel dat we als sector 
elke vier jaar verdubbelen in grootte. 

Als je op deze snelheid verder wilt groeien, dan kan dat alleen op duurzame wijze. Anders is het model niet houdbaar en zijn 
onze lange termijn investeringen maar vooral onze planeet niet veilig. 

Sinds de oprichting van de Dutch Data Center Association behoren duurzaamheid en energie tot onze kernthema’s. Met 
onze 31 deelnemers (zo’n 90% van alle datacenters in Nederland) en bijna 30 partners nemen we gerichte acties om zoveel 
mogelijk effect op dit onderwerp te genereren. Ondanks dat we nog een relatief jonge sector zijn. 

Met het oog op deze missie hebben we begin 2017 als sector onze restwarmte gratis aangeboden aan Nederland. 
Aansluitend hierop organiseerden we het Innovatie Event en de Datacenter & Restwarmte Conferentie en lanceerden we 
het internationale Green Data Center Platform. Dit alles met als doel om kennis te delen en partijen bij elkaar te brengen. 

Daarnaast hebben we aandacht aan dit onderwerp besteed in tal van publicaties en zijn we inmiddels actief in diverse 
projecten in heel Nederland om datacenters te koppelen aan warmte afnemers en aan diverse tafels vertegenwoordigd. 
Want een circulaire samenleving bereik je samen. 

Verduurzaming, en groter bekeken, de gehele energie transitie, kunnen we alleen bereiken door samen te werken, doelen te 
stellen en concrete stappen te nemen. Dit document geeft u een overzicht van de mogelijkheden van datacenter restwarmte, 
de informatie die hierover beschikbaar is en de partijen die hierin een rol kunnen spelen. Tot slot leest u in het laatste 
hoofdstuk over de next steps, de aanbevelingen die wij graag willen delen met de overheid. 

Laten we tempo maken en als land voorop gaan lopen. We mogen de lat best hoog leggen! Immers, energie is veel te 
waardevol om maar een keer te gebruiken. 

Stijn Grove 

Directeur 

Dutch Data Center Association
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GRATIS DATACENTER RESTWARMTE HELPT OM NEDERLAND 

AARDGAS VRIJ TE MAKEN

Amsterdam, 7 februari 2018 – Bijna een jaar geleden bood de Nederlandse datacenter sector zijn restwarmte gratis aan om de 
energietransitie te versnellen. De sector draait vrijwel geheel op groene energie en 90% hiervan wordt omgezet in restwarmte, 
genoeg om meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens te verwarmen. 
Ondanks goede wil en mooie plannen zijn partijen voorzichtig in het nemen van concrete stappen. Een jaar na dato (lees hier 
de brief) zien we dat er nog geen grote projecten van de grond zijn gekomen. Dat moet beter.  Samenwerking met alle partijen, 
inclusief de overheid, is essentieel om deze duurzame transitie over de drempel te trekken en de juiste randvoorwaarden te 
scheppen.

Steeds meer groene restwarmte beschikbaar
Omdat de wereld steeds meer digitaliseert, groeit de jonge datacenter sector en komt 
er dus steeds meer restwarmte beschikbaar. Het is enorm zonde om deze gratis energie 
niet te gebruiken. Sterker nog, hiermee kan Nederland flink minder afhankelijk worden 
van aardgas.

De datacenter branche, verenigd in de Dutch Data Center Association (DDA), heeft 
zich samen met de industrie de afgelopen jaren actief ingezet voor het hergebruik 
van restwarmte. Onder andere door aan tafel te zitten met warmtenetwerken, 
ingenieursbureaus, overheden en andere belanghebbenden. Maar ook door extra 
aandacht te vragen middels geschreven media, het organiseren van de Datacenter & 
Restwarmte conferentie en het lanceren van het internationale Green Data Center 
Platform.
 
Centrale aanjager
De wil en de middelen om Nederland duurzamer te maken zijn er absoluut. Toch wachten partijen op elkaar. Hoe komt dat? Stijn 
Grove, directeur van de DDA: “We missen een centrale aanjager die alle stakeholders verenigt. De digitale industrie groeit zo hard 
dat je eigenlijk maar met een beperkt aantal mensen hieraan kan werken. Maar we kunnen al snel mooie resultaten halen als we 
allemaal de schouders eronder zetten. Samenwerken is echt cruciaal om deze mogelijkheid te verwezenlijken”.
 
Stimuleren om te versnellen
Wat kan er gedaan worden? Allereerst moet meer aandacht komen voor restwarmte, want er liggen enorm veel kansen. Vooral 
de overheid kan hierin een centrale rol spelen. “We moedigen maatregelen aan waarmee de energievoorziening kan worden 
verduurzaamd in de onlangs aangekondigde nieuwe Energiewet. Ook moeten er slimmere stimuleringsmaatregelen komen. We 
moeten over de eerste drempel heen, een aantal projecten van de grond krijgen, daarvan leren en vinden van een grand design. 
De markt zal bij die duidelijkheid dan zelf de uitrol oppakken, ook door financiële partijen die hierin willen investeren. Maar zoals 
nu dat iedereen op elkaar wacht is zonde. We moeten door en versnellen is het belangrijkste devies”, zegt Grove.
 
Oproep aan de overheid
De ontwikkelingen die zich momenteel rondom de aardgaswinning in Groningen voordoen voeren de druk op, maar creëren 
ook kansen. Kansen om snel over te stappen op een circulaire economie die draait op groene, duurzame energie. Datacenter 
restwarmte biedt een ingang om dit proces in een stroomversnelling te brengen.

Stijn Grove: “Ons aanbod als datacenter sector staat nog steeds, we helpen graag door onze restwarmte gratis beschikbaar te 
stellen. Wij vragen de overheid meer concreet met ons als sector in overleg te gaan zodat we samen, liever vandaag dan morgen, 
de versnelde transitie naar duurzame energie tot stand kunnen brengen”.

OPROEP AAN NEDERLAND

Richting een circulaire economie
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RESTWARMTE IN NEDERLAND
Nederland staat voor de grote opgave om verregaand te verduurzamen. Om aan de Parijse klimaatdoelen te kunnen voldoen 
moeten we als land vol inzetten op duurzame energiebronnen en het circulair maken van onze economie. De versnelde afbouw 
van het gas zet extra druk achter deze transitie.

Deze druk betekent dat nieuw te bouwen woningen vanaf 2020 energieneutraal moeten zijn. Voor de reeds bestaande bouw ligt 
er nog een grotere uitdaging om per 2050 energieneutraal te zijn, vanwege de kosten, complexiteit en benodigde aanpassingen.

Binnen de bestaande bouw gaat het grootste deel van de energievraag uit naar woningverwarming en warm tapwater. Veel 
maatregelen op energiebesparingsgebied richten zich dan ook op het verduurzamen van deze warmtevraag, via isolatie en 
duurzame warmteproductie- en levering.

Kijkend naar woningverwarming zijn er grofweg drie verduurzamingsrichtingen in de bestaande bouw, die afhankelijk van de lokale 
situatie alle valide oplossingen kunnen zijn: 

• Warmtenetten
•  All-electric oplossingen
• Duurzaam gas

Afwegingskader verduurzaming warmtevoorziening
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RESTWARMTE PER REGIO
Eindhoven

In de Brainportregio wordt al flink vaart gemaakt met 
verduurzamingsinitiatieven op het gebied van reststromen. 
Nu de eerste Eindhovense wijken zijn geselecteerd om van 
het aardgas af te halen, wordt het slim matchen van warmte 
en elektriciteit steeds belangrijker.

Bedrijventerreinen waar onder andere datacenters gevestigd 
zijn, spelen hierin een belangrijke rol. In Eindhoven zijn de 
eerste ervaringen al opgedaan op bijvoorbeeld de High 
Tech Campus waar het datacenter ter plaatse onderdeel 
is geworden van de verwarming van de campus. Zo wordt 
o.a. onder aanvoering van de Duurzaamheidsorganisatie 
Eindhoven (DOE) hard gewerkt aan de uitbreiding van 
ervaringen door ook andere datacenters te betrekken in de 
verduurzaming van het slimste stukje Nederland.

Rotterdam

In Rotterdam wordt middels het Rotterdam Climate Initiative 
gewerkt aan een groene, gezonde en toekomstbestendige 

stad. Een aantrekkelijke, leefbare en groene stad met schone 
lucht en schonere energie tegen lagere kosten. 

Rotterdam produceert meer duurzame energie dan wat 
de Rotterdammers aan energie consumeren. Stad en 
haven zijn op dit gebied succesvol met elkaar verbonden 
en de restwarmte uit de haven zorgt voor verwarming en 
koeling van minstens de helft van alle huizen en gebouwen. 
Rotterdam streeft er tegelijkertijd naar een sterke en 
innovatieve economie te blijven. Een stad met een efficiënte 
en schone haven waarmee Rotterdam in Europa hèt centrum 
is van de biobased en circulaire economie. 

Groningen

De stad Groningen heeft de ambitie om in 2035 
energieneutraal zijn. Hun doel is om alle energie die in de 
stad Groningen wordt gebruikt, duurzaam op te wekken. 
Om deze plannen te meten is de energiemonitor ontwikkeld. 
Onder de noemer Groningen Geeft Energie doen de meeste 
grote energieverbruikers in de stad nu mee met deze 
energiemonitor. Elk jaar zullen de betrokken partijen via de 
website verslag doen van de vorderingen op weg naar het 
doel: energieneutraal in 2035.

Amsterdam

Amsterdam, waar zo’n 70% van alle commerciële datacenters 
in Nederland staat, is in 2040 klimaatneutraal. Daarom is 
besloten dat stadsverwarming van een hoge temperatuur 
voortaan uit den boze is in Amsterdamse nieuwbouwwijken. 
Deze verstrekkende motie van de raadsleden Marijn Bosman 
(D66), Jasper Groen (GroenLinks) en Tjakko Dijk (VVD) 
is unaniem heeft aangenomen. Nieuwe, goed geïsoleerde 
woningen zo verwarmen is zonde, vindt de voltallige 
gemeenteraad. 

Alle nieuwbouwwijken die Amsterdam de komende jaren 
gaat neerzetten, worden niet meer verwarmd door water 
dat met een temperatuur van 70 graden linea recta uit een 
elektriciteitscentrale komt. Nieuwe woningen met moderne 
isolatie en vloerverwarming kunnen met een warmtebron 
van lage temperatuur heel comfortabel verwarmd worden. 

De vele nieuwbouwplannen die Amsterdam nog op stapel 
heeft staan, mogen best een warmtenet krijgen, maar dan 
alleen met warmte van een lagere temperatuur. Warmte uit 
fossiel gestookte elektriciteitscentrales is vanaf nu uit den 
boze.

Bron: Parool

 
Noordelijke Energie agenda

Stichting Energy Valley zet zich samen met bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden in om marktkansen op het 

gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Stichting 

Energy Valley is actief in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-

Holland Noord. 

Met de Noordelijke Energieagenda SWITCH geven ze versneld 

invulling aan het nationale Energieakkoord. SWITCH heeft als 

doel 21 procent van het regionale energiegebruik in 2020 zelf 

duurzaam op te wekken. En hiermee 3600 nieuwe banen te 

creëren. Dit wordt bereikt door een gezamenlijke aanpak van 

bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties. 

De uitvoering van SWITCH vindt plaats onder aanvoering van de 

vier noordelijke provincies (Noord-Holland, Friesland, Groningen en 

Drenthe) en zes gemeenten, verenigd in het Bestuurlijk Overleg 

Noord-Nederland (BONN). Energy Valley heeft de rol om (markt)

partijen te betrekken en nieuwe ontwikkelingen te versnellen. 

https://www.parool.nl/amsterdam/hete-stadsverwarming-voortaan-uit-den-boze-bij-nieuwbouw~a4535808/
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Wat kan je met 30 Co datacenter restwarmte? 

30 Co is genoeg om een goed geïsoleerde woning te 
verwarmen. Woningen worden steeds beter geïsoleerd, zodat 
er in de toekomst een steeds kleinere vraag naar warmte 
zal zijn. Deze lagere warmte is hier ideaal voor. Datacenters 
die bijna volledig draaien op energie uit duurzame bronnen 
kunnen hiermee hun energie doorgeven en nuttig gebruiken.

Voor warm kraan- of douchewater is minimaal 60 Co nodig 
om legionella tegen te gaan. Restwarmte van datacenters 
kan als ‘halffabrikaat’ dienen dat door een centrale of lokale 
warmtepomp opgewaardeerd kan worden naar 60 Co. 

Bronnen

• RIVM.nl
• MikkoWahlroos, Matti Pärssinen, Jukk aManner, Sanna Syria, Utilizing data center waste heat in 

district heating – Impacts on energy efficiency and prospects for low temperature district heating 
networks, 2016, rev 2017

 

DATACENTER & RESTWARMTE
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of 

legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan 

wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld door 

een legionella besmetting in een douche of via een sproei-

installatie.

Netwerk met interne warmtepomp

Restwarmte wordt direct ingezet voor 

verwarming in combinatie met een kleine 

warmtepomp in huis die drink/douche 

water op temperatuur brengt.

Netwerk met centrale warmtepomp

Centrale warmtepomp brengt warmte 

naar 70Co.  Binnenshuis wordt via een 

warmte wisselaar het tapwater verwarmd.
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Waar zitten datacenters?

Datacenters zijn overal in het land te vinden. Van Friesland tot 
Limburg. Dit komt vanwege de landelijke vraag naar veilige en 
betrouwbare plekken om IT-apparatuur neer te zetten. Deze 
lokale datacenters hebben zich veelal op bedrijventerreinen 
rondom steden gevestigd.

Rond Amsterdam zit de grootste concentratie datacenters: 
zo’n 70% van de commerciële  datacentercapaciteit 
van Nederland. Dit komt door de internationale rol die 
Amsterdam heeft als datahub. Alle grote techbedrijven 
hebben wel een (digitale) vertegenwoordiging in Amsterdam. 
Samen met Frankfurt, London en Parijs is Amsterdam een 
van de grootste datacenter hubs. In de kop van Noord-
Holland en Groningen zijn er daarnaast nog hyperscale 
campussen te vinden. Hier zijn grote datacenters te vinden 
van de grote webbedrijven. In Nederland zijn Google en 
Microsoft met grote datacenters aanwezig.

Bronnen

• Dutch Data Center Report, CBRE Research, 2017
• Datacentergids 2018, Dutch Data Center Association, 2018
• Dutch Data Center Map, Dutch Data Center Association, 2018

Kunnen datacenters niet bij de warmtevraag worden 
gebouwd?

Datacenters zijn een relatief nieuw fenomeen en nooit 
gepland. Bestemmingsplannen hielden geen rekening met 
de komst van de vele datacenters. En nog steeds weten 
planologen van een stad vaak niet goed wat ze met 
datacenters aan moeten. 

In de Metro Regio Amsterdam (MRA) zijn datacenters 
grotendeels gevestigd in een aantal gebieden, campussen 
genaamd. Op SciencePark, Zuid-Oost, Schiphol-Rijk en in 
West, rond Sloterdijk. Dit zijn de gouden gebieden waar 
iedereen wil zitten. Waarom is dat? 

Webbedrijven maken veel gebruik van services van anderen. 
Advertentie data, geo gegevens, meteo gegevens, etc. 
Indien er met die data gekoppeld kan worden binnen een 
datacenter of op een campus waar al die services te vinden 
zijn heeft dat grote voordelen. 

DATACENTER & RESTWARMTE

Datacenters in Nederland
Amsterdamse campussen
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Een van de grootste voordelen van dicht bij elkaar in de 
buurt zitten, is dat data snel kan worden verzameld en 
teruggestuurd kan worden naar de gebruiker, zodat hij/zij 
de beste gebruikerservaring heeft. Omdat al die services 
in hetzelfde gebouw zitten, of heel dicht bij elkaar, zijn de 
transportkosten nihil. Indien de datacenters kilometers van 
elkaar vandaan zouden staan dan zouden webservices niet 
meer te betalen zijn. Dus door bij elkaar op de campus te 
zitten zijn verbindingen onderling eenvoudig en kosten-
efficiënt te maken. Daarom zijn op een aantal plekken in de 
wereld internationale hubs met campussen ontstaan. Zo 
zijn er hubs in Amsterdam, Frankfurt, London, Hong Kong, 
Singapore, Tokyo, San Francisco, New York en Washington. 
Deze hubs groeien ook allemaal door op dezelfde manier.
 

Is het transportverlies van restwarmte niet veel te 
groot bij lage temperatuur netwerken?

Hoe lager de temperatuur, hoe lager het energieverlies is. Bij 
hogere temperatuurnetten is het absolute verval een stuk 
groter. Hoe lager het verlies, hoe efficiënter en duurzamer we 
kunnen omgaan met energie. 

Is het niet veel handiger om alleen maar kleinere 
datacenters te gebruiken?

Onze vraag naar data en webservices is enorm en 
kan simpelweg niet worden opgevangen door kleinere 
datacenters. Ook geldt het schaalvoordeel dat grotere 
datacenters hebben: hoe groter het datacenter, hoe 
efficiënter er met energie en energiebesparende maatregelen 
kan worden omgegaan. 

Cisco voorspelt dat de hoeveelheid data die door 
datacenters gaat, de komende drie jaar met een CAGR 
(Compound Annual Growth Rate) van 25% zal toenemen. 

In dezelfde periode zal 95% van het datacenterverkeer 
afkomstig zijn van cloud oplossingen, volgens de nieuwste 
Global Cloud Index. Cisco suggereert ook dat het 
digitale verkeer in grote, hyperscale datacenters in 2021 
verantwoordelijk zal zijn voor zo’n 55% van het globale totaal. 
Met als gevolg dat het aantal hyperscale datacenters in 2021 
zal verviervoudigen.

Bronnen

• Dutch Data Center Report, CBRE Research, 2017
• Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2016–2021 White Paper, Feb 2018   

Maar komen er dan geen kleinere datacenters?

Deze komen er ook. Onze toenemende vraag naar data 
en webservices vraagt er ook om dat data steeds dichter 
bij de gebruiker geplaatst wordt. Dit wordt ook wel “edge-
computing” genoemd. Helemaal met nieuwe technieken als 
5G zullen er meer micro-datacenters verschijnen door heel 
het land, in de buurt van deze 5G apparatuur.

Onze ervaring leert dat deze lokale datacenters altijd gepaard 
gegaan met groei van centrale datacenters. Ook deze kleine 
datacenters worden centraal aangestuurd en sturen hun data 
weer naar een centrale plek.

Daarnaast zijn er nog kleinere initiatieven zoals het 
Nederlandse Nerdalize, die cloud servers in huizen plaatst 
waarbij de restwarmte direct wordt gebruikt in diezelfde 
huishoudens. 

Een interessant initiatief, maar door eisen op gebied van 
borging, GDPR en simpelweg de schaalgrootte van vele 
applicaties en dataverbindingen is dit geen alternatief voor 
datacenters. 

Bronnen

• Emergence of micro datacenter (cloudlets/edges) for mobile computing, Microsoft, 2015

• Micro Mobile Data Center Market, Markets and Markets Research, 2017
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DATACENTER & RESTWARMTE
    
Hoeveel stroom gebruiken datacenters?

Er zijn een heleboel schattingen over de huidige en 
toekomstige wereldwijde vraag naar elektriciteit van IT 
en de gerelateerde CO2 effecten. Er zijn geen manieren 
om het energieverbruik systematisch te meten en dus zijn 
de schattingen gebaseerd op modellering. Deze geven 
aan dat datacenters, netwerken en verbonden apparaten 
ongeveer 3,6% van de wereldwijde elektriciteit gebruiken en 
verantwoordelijk zijn voor ongeveer 1,4% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. 

Definities variëren en als entertainment (film, muziek, games, 
etc.), media (tv, radio, nieuws, boeken, tijdschriften, etc.) en 
kantoorprinters worden meegenomen, stijgt dit tot ongeveer 
6% van de wereldwijde elektriciteit en ongeveer 2,4% van 
de wereldwijde CO2-uitstoot. De Nederlandse datacenter 
sector verbruikte in 2016 totaal 1247 MW.

Bronnen:

•  IEA (2017), Digitalization and Energy. Available at: https://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/DigitalizationandEnergy3.pdf 

•  PB7 Research, Dutch Data Center Report 2017
• J. Malmodin, D. Lundén (2018), ‘The energy and carbon footprint of the global ICT and E&M sector 

2010-2015’. Paperaccepted for publication and presentation at: ICT for Sustainability (ICT4S), 
Toronto, Canada, 2018.

 
Maar datacenters gebruiken sowieso niet te veel 
stroom?

Datacenters concentreren het energiegebruik van IT. 
Bedrijven die hun IT outsourcen naar een datacenter kunnen 
daardoor flexibeler en kosten-effectiever omgaan met hun 
IT. Door de schaalvoordelen die het commerciële datacenter 
heeft, wordt er meer energie bespaard. Zonder datacenters 
zou onze samenleving meer dan het dubbele van de 
hoeveelheid energie die er nu gebruikt wordt verbruiken.

De laatste 15 jaar zijn er veel verbeteringen op het gebied 
van klimatisering van datacenters doorgevoerd. Mede door 
de gestelde eisen van de gemeente Amsterdam en de 
meerjaren afspraken (MJA) voor energie efficiëntie. Deze 
regelingen en de effectiviteit hiervan lopen echter op hun 
einde, aangezien de meeste efficiency maatregelen met 
betrekking tot datacenters inmiddels zijn doorgevoerd. De 
toekomst is veel meer gericht op het hergebruiken van 
warmte en het efficiënter maken van de IT.

De laatste jaren is heel veel nadruk gelegd op het hebben 
van een lage Power Usage Effectiveness, afgekort tot PUE. 
De PUE is een waarde waarmee datacenters bepalen hoe 
efficiënt het bedrijf met stroom omspringt. De meting kijkt 
naar het totale energieverbruik en zet dat af tegen de energie 
die wordt gebruikt voor de IT-middelen. Hoe hoger dit getal, 
hoe meer stroom er wordt verbruikt per ingezet serverpark. 
Datacenters streven naar een zo laag mogelijke PUE, want 
dat scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

 

“ZONDER DATACENTERS ZOU ONZE SAMENLEVING MEER DAN 
HET DUBBELE VAN DE HOEVEELHEID ENERGIE DIE ER NU GEBRUIKT 

WORDT VERBRUIKEN”

Alle energie (elektriciteit) die een dtaacenter in gaat, komt er ook weer als 
herbruikbare energie (warmte) uit
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Maar indien IT minder stroom zal verbruiken is het logisch 
dat de PUE weer gaat stijgen. Ook de extra pomp die 
nodig is de restwarmte van het datacenter aan het netwerk 
te leveren zal worden meegenomen en laat de PUE 
stijgen. Beide betekenen het einde van de PUE als eis van 
duurzaamheid. ETSI heeft hiervoor een nieuwe standaard 
voorgesteld.  
 
 
Bronnen 
• Energiegebruik Nederlandse commerciële datacenters 2014-2017, CE Delft, 2014
• Wei Deng, Fangming Liu, Hai Jin, Bo Li, Dan Li, Harnessing Renewable Energy in Cloud Datacenters: 

Opportunities and Challenges, IEEE Network, 2014
• GS OEU 001, Operational Energy efficiency for Users, ETSI, 2014 

 

Kunnen we gebouwen niet geheel elektrisch 
verwarmen?

Technisch is dat goed mogelijk. Maar kijkend naar de 
capaciteit van ons huidige energienetwerk is hier op dit 
moment niet op berekend. 

Volgens het NIBUD is het gemiddeld verbruik per 
huishouden zo’n 3000 kWh per jaar, terwijl toezichthouder 
ACM 3495 kWh aangeeft (2016). Volgens Gaslicht.com is 
het elektriciteits- en gasverbruik gespecificeerd per type 
huishouden als volgt: 

•  1-persoons huishouden (1800 kWh/1100 m3)

•  2-persoons huishouden (2700 kWh/1200 m3)

•  3-persoons huishouden (3500 kWh/1500 m3)

• 4-persoons huishouden (4500 kWh/1700 m3)
• 5-persoons huishouden of groter (5000 kWh/1900 m3)

Het IEA voorspelt in het rapport World Energy Outlook dat 
de energievraag op wereldniveau tot 2035 met een derde 
zal toenemen. Dit staat nog los van de transitie van fossiel 
naar duurzaam, dat zal betekenen dat elektriciteit, willen 
we verduurzamen, op den duur gas en olie zal vervangen 
(verwarming, transport). Ramingen gaan uit van een 
verviervoudiging van de capaciteit op het energienetwerk.

Een duidelijk voorbeeld is de overschakeling van koken op 
gas naar elektrisch. Als een stad met veel oudere woningen 
(van voor 1950) volledig zou overstappen op inductie 
koken zouden bijna alle stoppenkasten vernieuwd moeten 
worden. Een perilex aansluiting heeft namelijk minimaal 
2 stroomgroepen nodig, die nu vaak niet aanwezig zijn. 
Ook betekent het een opwaardering van de kabels om 
die gezamenlijke capaciteit te kunnen leveren. Er is geen 
alternatief. Helaas kunnen we niet koken op restwarmte.

Om de energietransitie te laten slagen zijn grootschalige 
investeringen in ons energienetwerk en onderstations 
nodig. Hoe eerder er geïnvesteerd wordt, hoe sneller de 
transitie kan plaatsvinden. Vooral in stedelijke gebieden is de 
verwachting dat dit nog tientallen jaren zal duren. Met de 
inzet van datacenter restwarmte voor verwarming van huizen 
kunnen we een deel van die extra benodigde capaciteit 
opvangen en gebruik maken van door duurzame energie 
opgewekte warmte. 

 Bronnen

• IEA, World Energy Outlook
• ACM, 2016
• Nibud, 2016
• Gaslicht.com, 2017

Wereldwijde IT bedrijven die zich hebben geocmmiteerd aan 100% 
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Is hogere temperatuur (HT) stadsverwarming niet 
meer nodig?

De komende 30 jaar gaan we een enorme transitie in. Dat 
betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten, willen we 
onze klimaatdoelen halen. Het gebruik van alle duurzame 
energiebronnen is hierbij belangrijk. Restwarmte opgewekt 
door duurzame energie is zo’n duurzame bron. Het is zonde 
die energie niet te gebruiken. Datacenters in het speciaal 
zou je zelfs de meest betrouwbare kachels kunnen noemen. 
Ze zijn namelijk altijd ‘aan’ en kunnen daarom onophoudelijk 
warmte leveren. 

Om gebruik te maken van deze warmte moeten nieuwere 
wijken met lagere energieprestatiecoëfficiënten (EPC), 
op lagere temperatuur (LT) restwarmtenetten worden 
aangesloten. Oudere, slecht geïsoleerde wijken kunnen op de 
hoge temperatuur restwarmte (HT) worden aangesloten of 
via CO2 arm gefabriceerd gas worden verwarmd. Het is dus 
en-en. 

Het is echter wel zo dat HT-stadsverwarming gebaseerd op 
restwarmte van fossiele energie, biomassa of afvalcentrales 
uiteindelijk zullen moeten verdwijnen, willen we echt iets 
gaan doen aan de CO2-uitstoot. En ook oudere wijken zullen 
beter geïsoleerd moeten worden.

Ook zullen onze netwerken moeten worden aangepast voor 
decentrale warmtebronnen als bijvoorbeeld datacenters. In 
de Metro Regio Amsterdam is men bezig met het ‘Grand 
Design’-project voor de warmtenetwerken van de toekomst.

Bronnen

• Oei, A.H.G., Towards a new market model for the Dutch district heating sector, 2016

• Martijn Clarijs, Innovaties en Warmtenetwerken, TNO, 2017

• Jan van der Meer, Grand Design Metropoolregio Amsterdam warmtenet, 2017

• Collectieve warmte naar lage temperatuur, Een verkenning van mogelijkheden en routes, Ecofys, 

Greenvis, 2016

Amsterdamse datacenter restwarmte Quick Wins
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Kan een datacenter continue warmte leveren?

De core business van datacenters is het continu operationeel 
houden van de IT-apparatuur van haar klanten. Datacenters 
volgen een heel stabiel en voorspelbaar patroon van 
energieconsumptie gedurende de nacht en dag. Wat betekent 
dat ze ook qua restwarmte een heel stabiele levering laten 
zien.

De grote uitdaging in de energietransitie is om duurzame 
energie gegenereerd door wind en zon, met een zeer 
onregelmatig opwekkingspatroon, te combineren met 
datacenters die juist een zeer stabiel patroon hebben. 

Datacenters bieden ook indirect hulp bij investeringen door 
met windparken contracten af te sluiten voor de levering 
van energie. Als windmolens produceren betekent dat er 
veel extra capaciteit op dat moment ter beschikking komt. 
Dit aanbod resulteert in een lagere energieprijs en dus in 
een slechter rendement. Datacenters zijn juist gebaat bij een 
lage en stabiele prijs op lange termijn. Door elkaar te helpen 
hebben windmolens meer stabiliteit in hun businessmodel en 
een stabieler rendement op de investeringen. Datacenters 
krijgen dan lokale groene energie voor een goede prijs. 

Bronnen

•  Miyuru Dayarathna, Yonggang Wen, Rui Fan, Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey, IEEE, 
2016

•  Arman Shehabi, Sarah Smith, Dale Sartor, Richard Brown, Magnus Herrlin, United States Data Center 

Energy Usage Report, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, 2016

Geven computers in de toekomst nog wel warmte af?

De techniek van onze huidige computers is gebaseerd 
op elektronica, specifiek micro-elektronica. Hoewel de 
wet van Moore, die stelt dat het aantal transistors in een 
geïntegreerde schakeling elke twee jaar verdubbelt, nog 
steeds geldt, naderen we inmiddels de grenzen van wat er 
mogelijk is met steeds verdergaande miniaturisatie. Daarnaast 
zijn er andere uitdagingen. Ten eerste, het is lastig om de 
warmte van de geïntegreerde schakeling af te voeren. 
Ten tweede wordt de beperking van de variabiliteit en de 
betrouwbaarheid steeds groter.

Een natuurlijke grens voor de miniaturisatie wordt gevormd 
door de afmetingen van atomaire en moleculaire processen. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld geen transistors worden gemaakt 
die uit minder dan een atoom bestaan.

 
Gezien de groei van de sector, vaak aangeduid als 
exponentiële groei, wordt er druk onderzoek gedaan naar 
nieuwe technieken. Kwantumcomputers en Fotonica zijn 
daarin de meest opvallende.

 
Kwantumcomputers

Een kwantumcomputer is een nieuw soort computer 
waarbij de processor gebruik maakt van de principes van de 
kwantummechanica. Zo’n processor kan in één keer (parallel) 
dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote 
hoeveelheid data. Deze zal daardoor vele malen sneller zijn 
dan een conventionele computer, maar wel slechts inzetbaar 
zijn op zeer specifieke taken. In 2017 kwam IBM met een 
prototype die op dit moment nog extreem moet worden 
gekoeld. 

Kwantumcomputers zullen, wanneer deze zijn uitontwikkeld, 
vooral geschikt zijn om heel specifieke problemen op te 
lossen. In potentie leveren kwantumcomputers de oplossing 
van het probleem sneller dan wij kunnen denken. In de 
meeste andere gevallen zullen klassieke computers beter 
presteren. Ze zullen deze dan ook niet vervangen is de 
verwachting.

Verschillende temperaturen binnen datacenter installaties
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Fotonica

In geïntegreerde fotonische schakelingen worden geen 
elektronen gebruikt maar fotonen, vandaar de naam fotonica. 
Vergeleken met elektronen zijn fotonen uiterst licht, wat 
mogelijkheden biedt om met veel minder energie veel meer 
informatie te verwerken. 

De ontwikkeling van fotonica vraagt veel wetenschappelijk 
onderzoek om licht op het minuscule nano-niveau zo te 
manipuleren dat we er allerlei nuttige bewerkingen mee 
kunnen doen. Fotonische chips kunnen een veel hogere 
datasnelheid behalen dan nu mogelijk is met de elektronische 
systemen; fotonische verbindingen kunnen in grote massa 
zonder storing functioneren. Fotonische chips gaan dan ook 
voor een deel de micro-elektronische chips vervangen, maar 
zeker niet volledig. Nog los van de exponentiële groei waar 
de sector zich nu al in bevindt.

Op dit moment kunnen miljarden componenten op huidige 
chips worden geplaatst, maar slechts een paar duizend 
op fotonische chips. Het verhogen van de dichtheid van 
fotonische enkele circuits zal een van de grote uitdagingen 
zijn in de komende jaren.

Bronnen

• “Quantum computers will be commercially available in 20 years: scientist,” (link: CIO)
• “The era of quantum computing is here. Outlook: cloudy” (link: Wired.com)
• “How photonics will topple electronics”(link: Technologist)

• “Microchips’ optical future” (link: MIT news)

Afbeelding 1: optische fiber netwerken in Amsterdam. Bron: Arcadiz 

https://www.cio.com.au/article/444610/quantum_computers_will_commercially_available_20_years_scientist/
https://www.wired.com/story/the-era-of-quantum-computing-is-here-outlook-cloudy/
http://www.technologist.eu/photonics/
http://news.mit.edu/2012/manufacturing-optical-chips-0215
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RESTWARMTE VAN DATACENTERS EN WARMTENETTEN

Verduurzaming van de warmtevoorziening

Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) betekent voor Nederland 80-95% reductie van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte 
van 1990. Het doel van de nieuwe regering in Nederland is 49% reductie van deze uitstoot in 2030. De gebouwde omgeving is 
verantwoordelijk voor 32% van de Nederlandse CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de uitstoot van de industrie (31%). De meeste 
huishoudens (95%) gebruiken aardgas voor verwarming, warm water en koken en zorgen daarmee voor 11% van de totale 
Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.

Alternatief voor aardgas

Huis- en gebouweigenaren moeten dus naar een alternatief voor aardgas op zoek. Gemeenten, netbeheerders, 
woningbouwcorporaties en andere partijen zijn gestart met ‘aardgasvrije wijken’ of ‘van gas los’ beleid. Dat is een forse uitdaging, 
want verduurzaming van de warmtehuishouding in de gebouwde omgeving is complex, vanwege de heterogeniteit van de 
woningvoorraad, verschillen in warmte-infrastructuur, de noodzaak van maatschappelijk draagvlak en beperkingen van de 
wetgeving. Ook in de industrie ontstaat belangstelling voor alternatieve vormen van warmtelevering – met inzet van zowel hoge 
en lage temperaturen, elektriciteit en duurzaam gas. Iedere oplossingsrichting kent echter beperkingen, zo ook die warmtenetten.

Warmtenetten vormen één van de oplossingsrichtingen. Zij kunnen een nuttige en grootschalige inzet van industriële restwarmte 
bieden, maar dit komt doorgaans met een afhankelijkheid van één of een een beperkt aantal centrale bronnen met hoge 
temperatuur. Geothermie wordt gezien als een belangrijke toekomstige bron voor warmtenetten, al is het opschalingspotentieel 
nog onduidelijk in de verschillende regio’s in Nederland. Restwarmte op lagere temperatuur komt beter overeen met de lagere 
warmtevraag van nieuwbouw, nu en in de toekomstige gebouwde omgeving.  Als deze warmte bovendien wordt geleverd door 
meerdere bronnen, kan dit redundantie in het systeem brengen en wordt de afhankelijkheid van één grote aanbieder verkleind. 

Restwarmte van datacenters: een kans en een uitdaging

De datacentersector in Nederland heeft in 2017 aangegeven dat de restwarmte “gratis bij de poort” kan worden opgehaald. 
Dit biedt goede mogelijkheden om op een andere manier te kijken naar warmtenetten van de toekomst. De warmte komt 
doorgaans op een lage temperatuur beschikbaar (ca. 40 graden) en is daarmee interessant voor de verwarming van nieuwbouw. 
In combinatie met verschillende mogelijkheden voor opwaardering, buffering en de inzet van duurzame elektriciteit, loont het de 
moeite om de huidige plannen en ontwerpen voor warmtenetten nog eens goed tegen het licht te houden.

Tegelijkertijd zijn er dan wel de nodige uitdagingen te overwinnen. Om er een paar te noemen: hoe gaan we om met vraag-
aanbod balancering van een systeem waarbij meerdere datacenters, met verschillende vermogens, hun restwarmte leveren 
aan een net waar ook andersoortige restwarmte op inkoppelt? Wat is de beste strategie om afnemers met een verschillende 
warmtevraag hiermee te voorzien? Wat kan opslag van warmte en slimme aansturing daarvoor betekenen. En wat is goed? 
Belangen zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn voor iedere stakeholder in het proces weer anders. 
Ook daartussen zal een balans moeten worden gevonden.

TNO heeft expertise met het optimaliseren van dit vraagstuk en helpt de datacenter sector én de ontwikkelaars van 
warmtenetten graag met het leggen van deze complexe puzzel.
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In 2030, 2040, 2050 willen veel steden in Nederland klimaatneutraal zijn. In steden liggen via warmtenetwerken grote kansen om 
de CO2-uitstoot sterk in te perken. Door warmtebronnen als geothermie, industriële restwarmte en datacenterrestwarmte zo 
slim mogelijk te gebruiken en te combineren kunnen de klimaatdoelen worden gehaald.

Greenvis heeft samen met de datacentersector een combinatie gemaakt van de datacenterkaart en de warmtenetwerkkaarten in 
Nederland. Hierdoor is duidelijk te zien waar de meeste potentie ligt.
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Provincie Stad Datacenter

Drenthe Hoogersmilde Alticom
Drenthe Meppel Serverius
Flevoland Almere Keppel Data Centres 

Holding
Flevoland Almere NLDC
Flevoland Lelystad Alticom
Flevoland Dronten Serverius
Friesland Leeuwarden Datacenter Fryslân 1
Friesland Leeuwarden Datacenter Fryslân 2
Friesland Tjerkgaast Alticom
Gelderland Apeldoorn ITB2 Datacenters
Gelderland Apeldoorn NLDC
Gelderland Arnhem Dataplace
Gelderland Ede BIT 1
Gelderland Ede BIT 2AD
Gelderland Ugchelen Alticom
Groningen Eemshaven TCN Data Hotels
Groningen Groningen Bytesnet
Groningen Groningen NLDC
Groningen Groningen TCN Data Hotels
Groningen Zuidbroek Datacenter 

Groningen
Limburg Eys Alticom
Limburg Heerlen SmartDC B.V.
Limburg Ittervoort Alticom
Limburg Maastricht Alticom
Limburg Maastricht-Airport ENGIE Services
Limburg Roermond Alticom
Limburg Venlo Systemec Data 

Centers
Noord Brabant De Mortel Alticom
Noord Brabant Eindhoven Interconnect Services 

BV
Noord Brabant Eindhoven NLDC
Noord Brabant Loon op Zand Alticom
Noord Brabant Megen Alticom
Noord Brabant Mierlo Alticom
Noord Brabant Rijen Global-e Datacenter 

bv
Noord Brabant Roosendaal Alticom
Noord Brabant Roosendaal Colt
Noord Brabant s-Hertogenbosch Interconnect Services 

BV
Noord Brabant Steenbergen Datacenter Nedzone
Noord Brabant Waalwijk Datacenter Brabant

Provincie Stad Datacenter

Noord Holland Aalsmeer NLDC
Noord Holland Amsterdam Alticom
Noord Holland Amsterdam Colt
Noord Holland Amsterdam Digital Realty
Noord Holland Amsterdam Equinix
Noord Holland Amsterdam Global Switch
Noord Holland Amsterdam Interxion
Noord Holland Amsterdam NLDC
Noord Holland Amsterdam Switch Datacenters
Noord Holland Amsterdam The Datacenter 

Group (TDCG)
Noord Holland Amsterdam Interxion
Noord Holland Amsterdam Nikhef
Noord Holland Haarlem Alticom
Noord Holland Haarlem EvoSwitch
Noord Holland Hilversum Alticom
Noord Holland Hoofddorp Digital Realty
Noord Holland Schiphol Digital Realty
Noord Holland Schiphol-Rijk Interoute
Noord Holland Schiphol-Rijk Interxion
Noord Holland Schiphol-Rijk NLDC
Noord Holland Schiphol-Rijk EdgeConneX
Noord Holland Schiphol-Rijk maincubes
Noord Holland Wormer Alticom
Overijssel Deventer ITB2 Datacenters
Overijssel Enschede Equinix
Overijssel Hengelo Previder PDC1
Overijssel Hengelo Previder PDC2
Overijssel Markelo Alticom
Overijssel Zwolle Alticom
Overijssel Zwolle Equinix
Utrecht Groenekan Dataplace
Utrecht IJsselstein Alticom
Utrecht Woerden Switch Datacenters
Zeeland Goes Alticom
Zuid Holland Alblasserdam Dataplace
Zuid Holland Alphen aan den 

Rijn
Alticom

Zuid Holland Delft The Datacenter 
Group (TDCG)

Zuid Holland Den Haag Alticom
Zuid Holland Rotterdam Alticom
Zuid Holland Rotterdam Bytesnet
Zuid Holland Rotterdam NLDC
Zuid Holland Rotterdam SmartDC B.V.

LIJST MET DDA DATACENTERS 
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DDA Datacenter map 

Vind alle DDA datacenters op de meest up-to-date datacenter kaart van 
Nederland op www.dutchdatacenters.nl/map

Klik op het vlaggetje voor de contactgegevens en verdere informatie over 
het datacenter.

RESTWARMTE VOORBEELDEN 
Datacenter en restwarmte projecten zijn geen science fiction maar op veel plaatsen in Nederland en in de wereld al vol in bedrijf. 
Een kleine opsomming van voorbeelden:

Nederland

• Onderzoek ECN voor koppeling van het Equinix datacenter op het Nuon netwerk in Amsterdam Zuid-Oost.
• PWN onderzoek voor warmte transport van datacenter restwarmte.
• BIT verwarmt evenementen gebouw met datacenter restwarmte
• Restwarmte benutting Equinix datacenter Amsterdam Zuid-Oost met Nuon en Engie.
• Data tower van Digital Realty op Science Park Amsterdam slaat warmte op in de grond.
• Warmtenet in de gemeente Aalsmeer gevoed door het NL-DC datacenter voor bedrijven, een zwembad en een bakkerij.
• Solcon verwarmt haar kantoren met datacenter restwarmte
• 100MW datacenter Caransa gepland om nieuw te bouwen stadswijk Havenstad in Amsterdam te bouwen.
• Equinix datacenter dat de kassen van de Biologische faculteit op Science Park Amsterdam verwarmd.
• Schuberg Philis combineert bedrijfszekerheid met bodemenergie
• Interxion draait de seizoenseffect om met geavanceerd ondergronds bronnensysteem
• Previder verwarmt pand met eigen datacenter restwarmte
• NL-DC datacenter verwarmen de High Tech Campus in Eindhoven
• Ennatuurlijk levert CO2-arme koude aan datacenter van NEP The Netherlands

Buitenland

• Interxion is deel van het warmtenetwerk van Stockholm Data Parks
• Yandex datacenter verwarmt stad in Finland
• Facebook datacenter in Denemarken levert warmte aan de stad
• Facebook verwarmt kantoren met eigen Oregon datacenter
• IBM in Zwitserland verwarmd zwembad met datacenter
• Amazon verwarmt Biosphere project met datacenter restwarmte
• Telehouse West datacenter gaat woonwijk in London verwarmen
• Datacenters van Borderlight en H&M leveren warmte aan het net in Stockholm
• Deense datacenter van Apple levert restwarmte aan lokale stadsverwarming
• Restwarmte uit datacenter TeliaSonera wordt ingezet voor Finse stadsverwarming
• Japans datacenter levert warmte aan kassen
• Franse startup verwarmt zwembad met restwarmte
• Duits datacenter verwarmt bovengelegen woningen met restwarmte
• Datacenter Alibaba in China verwarmt huizen en gebruikt koeling uit meer
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DDA INNOVATIE EVENT 2017
DIGITALE INNOVATIE & DUURZAAMHEID
DEN BOSCH, 1 JUNI 2017

We leven in veranderende tijden. Innovatie en daardoor continue verandering staan dagelijks op de agenda. Digitale disrupties en 
de energietransitie komen samen in onze datacenter industrie. Hoe gaan we met deze uitdagingen om?

Op de DDA Innovatiedag, 1 juni 2017, kwamen deelnemers en partners van de DDA samen in LAB.073 van Enexis om met 
elkaar te praten over innovatie en verduurzaming. De locatie was niet voor niets gekozen: het pand is een oud transformatorhuis 
dat is omgebouwd tot werkplek en broedplaats voor nieuwe innovaties.

Het datacenter van de toekomst

Twee dominante thema’s kwamen tijdens de interactieve sessie naar voren. Het eerste thema had betrekking op de verdere 
verduurzaming van de datacenter sector. Op dit vlak zijn de laatste tien jaar al grote stappen gezet. Moderne Nederlandse 
datacenters gebruiken uitsluitend groene stroom. Daarnaast hebben ze een Power Usage Effectiveness (PUE) van tussen de 1.12 
en 1.15. Doordat de ‘big wins’ al gehaald zijn, is het een uitdaging om nog verder te verduurzamen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om 
als datacenter energieneutraal te worden?

Het tweede thema was de ontwikkeling van datacenters als faciliteit de komende tien jaar. Enerzijds wordt verwacht dat de 
opkomst van IoT zal leiden tot meerdere, veel kleinere datacenters. De belangrijkste drijvende kracht achter deze micro- of 
mini-datacenters is de behoefte aan lage latency en goede connectiviteit die met bepaalde IoT toepassingen gepaard zal gaan. 
Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer ‘grote jongens’ op de markt komen: datacenters van 50-100 MW zijn geen uitzondering 
meer. Hoe verhouden deze twee ontwikkelingen zich tot elkaar?

Bovengenoemde thema’s worden uitgebreid besproken in het Innovatie Event rapport. Daarnaast geven Huawei, Minkels, 
Socomec en Stulz – hoofdpartners van de DDA – hun visie op innovatie en duurzaamheid in de datacenter sector.

Download de publicatie en de uitkomsten van deze dag via deze link.

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/dda-innovatie-event-2017/
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DATACENTER & RESTWARMTE 
CONFERENTIE 2017
ALMERE, 10 OKTOBER 2017

Op 10 oktober 2017 werd de eerste Datacenter & Restwarmte conferentie gehouden op de Dag van de Duurzaamheid. Een dag 
waarop de nodige extra aandacht wordt gevraagd voor de ambitieuze doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Een transitie naar 
duurzame energiebronnen is urgent en noodzakelijk, en dat betekent dat Nederland hard aan de slag moet. Om deze transitie te 
versnellen boden de Nederlandse datacenters eerder dit jaar hun restwarmte gratis aan in een brief aan de Nederlandse regering. 
Nu was het moment om meer invulling te geven aan het benutten van die restwarmte. 

Er ligt een enorm, vrijwel onbekend en onbenut potentieel bij datacenters. Want vrijwel alle (groene) stroom die wordt verbruikt 
in datacenters wordt omgezet in restwarmte. Restwarmte heeft de potentie om op jaarbasis maar liefst 1 miljoen huishoudens te 
verwarmen, waardoor een gasaansluiting niet meer nodig is. Een gouden kans om de verduurzaming van Nederland te versnellen.

Als verduurzaming een simpele kwestie was, waren we op wereldniveau al veel verder geweest. De wil om een circulaire 
economie op gang te brengen is duidelijk zichtbaar, maar waar te beginnen en in samenwerking met welke partijen? En op welke 
manier krijgen we de business case rond om dit op lange termijn in stand te houden?

Om op deze en andere vragen antwoord te krijgen organiseerde de Dutch Data Center Association op 10 oktober de 
Datacenter & Restwarmte conferentie in Almere, samen met USG Engineering en Liandon Energy Consulting. In een uitverkocht 
huis met meer dan 110 aanwezigen kwamen relevante partijen zoals datacenters, netwerken, warmte afnemers, investeerders en 
overheidspartijen bijeen op dit event. 

Op dezelfde dag werd ook het Green Data Center Platform officieel gelanceerd. Een kennisnetwerk waarop iedereen ‘green 
data center’ initiatieven kan delen. Dit platform is door de Dutch Data Center Association en Green IT Amsterdam in het leven 
geroepen om mensen en organisaties het hele jaar door te inspireren en stimuleren, met als doel het tempo van verduurzaming 
binnen én buiten de Nederlandse grenzen te versnellen. Iedereen die een actieve rol heeft in duurzame projecten in de 
datacenter industrie, of dit in de nabije toekomst gaat doen, kan zijn/haar project op het platform presenteren. 

Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten via deze link.

De volgende editie vindt plaats op 10 oktober 2018.

http://www.greendatacenterplatform.nl/endorsers
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In november 2017 lanceerde de Dutch Data Center Association en Green IT Amsterdam het Green Data Center Platform. Een 
kennisnetwerk waarop iedereen ‘green datacenter’ initiatieven kan delen. Dit platform is in het leven geroepen om mensen en 
organisaties het hele jaar door te inspireren en stimuleren. Met als doel het tempo van de energietransitie binnen én buiten de 
Nederlandse grenzen te versnellen.

Restwarmte
Een belangrijk focusonderwerp van het platform is het benutten van datacenter restwarmte. Er ligt namelijk een enorm, vrijwel 
onbekend en onbenut potentieel bij datacenters. Want vrijwel alle (groene) stroom die wordt verbruikt in datacenters wordt 
omgezet in restwarmte. Restwarmte met de potentie om op jaarbasis maar liefst 1 miljoen huishoudens te verwarmen waarmee 
de gasaansluiting niet meer nodig is. Een gouden kans om de verduurzaming van Nederland te versnellen.

Wilt u ook bijdragen in het versnellen van de energietransitie? 
Iedereen die een actieve rol heeft in duurzame projecten in de datacenter industrie, of dit in de nabije toekomst gaat doen, kan 
zijn of haar project op het de projectpagina van het platform presenteren. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten door een En-
gelstalige projectbeschrijving te sturen naar info@dutchdatacenters.nl of door deze te uploaden op het Green Data Center Platform.

PROJECTEN GREEN DATA CENTER PLATFORM 

GREEN DATA CENTER PLATFORM 

De warmtering op de High Tech Campus 
Het NLDC-datacenter op de High Tech Campus in Eindhoven is
bovenop de bestaande warmte-koude ring is gebouwd. Deze ring heeft een 
overschot aan warmtevraag van gebouwen, waardoor het datacenter een mooie 
aanvulling vormt om warmte te leveren en tegelijk de koude voor koeling te benut-
ten... lees verder

Datacenter restwarmte in Zweden en Finland
Royal HaskoningDHV heeft twee grote datacenters in de Scandinavische landen 
ontworpen; voor beide projecten wordt de restwarmte van de datacenters effectief 
hergebruikt voor andere doeleinden... lees verder

Restwarmte hergebruik in Amsterdam Zuid-Oost
ZOEnergy verkent de mogelijkheden om de restwarmte van datacenters te 
hergebruiken voor de verwarming van nabijgelegen huishoudens, kantoren en hotels. 
Afgezien van de duurzaamheidsvoordelen, kan het ook een tamelijk winstgevende 
businesscase met zich meebrengen... lees verder

http://www.greendatacenterplatform.nl/projects
mailto:info%40dutchdatacenters.nl?subject=
http://www.greendatacentersplatform.nl
https://www.greendatacenterplatform.com/project/nldc/
https://www.greendatacenterplatform.com/project/royal-haskoning/
https://www.greendatacenterplatform.com/project/zoenergy/
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WHITEPAPER 
UNICA

MUST  
READ

BENUTTING RESTWARMTE UIT DATACENTERS

De gemiddelde groei van 17,5% aan Amsterdams datacenteroppervlakte in de afgelopen 6 jaar toont het duidelijk aan: 
datacenters zijn het knooppunt van de groeiende vraag naar data. De processen binnen deze datacenters leveren veel restwarmte 
op. Door de aanhoudende groei van datacenteroppervlakte in Nederland zijn met deze restwarmte in 2030 maar liefst 2 miljoen 
bestaande woningen te verwarmen. De nieuwe whitepaper van Unica beschrijft hoe dit te realiseren is.

Vanwege de enorme hoeveelheid data die we dagelijks gebruiken, groeit het aantal datacenters in Nederland hard. Dat betekent 
ook dat er steeds meer energie nodig zal zijn om alle servers in deze datacenters te koelen. Vrijwel alle elektriciteit in een 
datacenter wordt omgezet in warmte. Hiermee is een datacenter een constante bron van warmte die gebruikt kan worden voor 
de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Warmte speelt, met een huidig aandeel van 44% in de totale Nederlandse energiebehoefte, een belangrijke rol in de transitie naar 
een duurzaam energiesysteem zonder gasgestookte installaties. Met de Europese doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 
energieneutraal te laten zijn, zullen alle niet-fossiele warmtebronnen nodig zijn. Datacenters als een continue warmtebron kunnen 
derhalve een essentiële rol gaan vervullen door de restwarmte te benutten om de gebouwde omgeving te verwarmen.

In Nederland staat momenteel zo’n 1.247 MW aan datacentervermogen. Dit is in theorie al voldoende om circa 1 miljoen 
huishoudens te verwarmen. Op dit moment is er geen beleid om al deze restwarmte strategisch te benutten. Door een 
datacenter vroegtijdig onderdeel te maken van de energie-infrastructuur en de locatie hiervan strategisch te positioneren, kan de 
omgeving profiteren van deze restwarmte. Lokale overheden hebben hiermee een nieuwe warmtebron om bestaand vastgoed 
los te koppelen van gas. Daarnaast hebben datacenters een extra verdienmodel door hun restwarmte te leveren aan afnemers.

Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, 
combineert Unica in een nieuwe whitepaper de opgedane ervaringen 
van Unica Ecopower rondom verduurzaming van gebouwen, 
warmtelevering, warmte-infrastructuren, buffering en financiering, met 
de kennis van Unica Fastcom rondom de realisatie en beheer van 
datacenters. 

Tijdens de conferentie ‘Restwarmte uit Datacenters’, die op 10 oktober 
2017 door de Dutch Data Center Association werd gehouden, werd dit 
whitepaper door Unica Datacenters gepresenteerd. 

Over het rapport
“Benutting Restwarmte uit Datacenters”
Unica Energy Solutions 
Unica Datacenters 
Hoevelaken, 2017

Download het volledige rapport hier

“EXPERTISE VAN EEN 
DATACENTERBOUWER EN EEN 

‘VERDUURZAMINGEXPERT 
GECOMBINEERD IN EEN 

RAPPORT”

https://www.unica.nl/sites/default/files/2018-02/Whitepaper%20Restwarmte%20Datacenters%20%28NL%29%20-%20versie%2008022018_0.pdf
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WHITEPAPER 
ROYAL HASKONINGDHV
DATACENTERS AANGESLOTEN OP INTELLIGENT ENERGIENET

Datacenters zijn gebouwen waarin apparatuur staat opgesteld voor dataverwerking, dataopslag en netwerksystemen; ze zijn de 
ruggengraat van de hedendaagse op het internet gebaseerde economie. Datacenters zijn voorzieningen die voor hun functie 
kritisch afhankelijk zijn van de energievoorziening en daarom dienen zowel de elektriciteits- als de koelvoorzieningen redundant te 
worden uitgevoerd. 

Naar schatting gebruiken de datacenters samen1,5-2% van de elektriciteit die in de wereld geproduceerd wordt [1]. Met de 
snel toenemende aantallen internetgebruikers en de explosie van digitale content, is de verwachting dat datacenters de snelst 
groeiende elektriciteitsverbruikers van de wereld worden. 

Op dit moment wordt bijna alle elektriciteit die een datacenter ingaat omgezet in restwarmte die naar het milieu wordt afgevoerd 
en daarmee dus bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een intelligent energienet biedt vele mogelijkheden om de ‘verspilde 
energie’ van datacenters terug te winnen en daarmee hun CO2-voetafdruk te verkleinen. 

 

Over het rapport
“Datacenters aangesloten op intelligent energienet”
M. (Martien) Arts, Z. (Zuokui) Ning 
Royal HaskoningDHV, 2016 
Hoevelaken, 2017

Download het volledige rapport hier

MUST  
READ

“ROYAL HASKONINGDHV PUT UIT EIGEN ERVARING 
OPGEDAAN IN SCANDINAVIË”

https://www.royalhaskoningdhv.com/nederland/-/media/royalhaskoningdhvcorporate/files/local/news/papers-and-articles/2016/datacenters-aangesloten-op-een-intelligent-energienet.pdf
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WHITEPAPER 
STOCKHOLM DATA PARKS
DATACENTERKOELING DOOR WARMTEHERGEBRUIK

Datacenters worden geschat verantwoordelijk te zijn voor tussen de 1,5 en 2 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de 
wereld. Dit komt overeen met 400 TWh of bijna de totale hoeveelheid elektriciteit dat in Frankrijk wordt gebruikt (Corcoran & 
Andrae, 2013) (Shehabi, o.a., 2016).

Gezien de rol die datacenters inmiddels innemen als fundament van onze economie en samenleving en de daaraan gekoppelde 
en immer toenemende vraag naar energie, moeten datacenters niet alleen kostenefficiënt zijn maar ook smart, duurzaam en een 
integraal onderdeel van onze strijd tegen de klimaatverandering.

Het Stockholm Data Parks-initiatief draagt bij tot de geleidelijke energietransitie in Stockholm. Tegen 2040 wil de stad vrij zijn van 
fossiele brandstoffen.

Hoe mooi zou het zijn indien de elektriciteit die wordt ingezet voor de dataservers kan worden hergebruikt. Deze whitepaper 
onderzoekt hoe grootschalige datacenterkoeling, gecombineerd met warmteterugwinning, de kostenefficiëntie en duurzaamheid 
van datacenters naar het volgende niveau brengt. En de praktijk bewijst dat het kan; het is inmiddels operationeel!

 

Over het rapport
“Data Center Cooling with Heat Recovery”
Fortum 
Stockholm Dataparks 
Stockholm, 2017

Download het volledige rapport hier

“HET BUSINESS MODEL VAN DE OPERATOR VERKLAARD EN 
HOE DEZE OMGAAT MET DATACENTERS’”

MUST  
READ

https://stockholmdataparks.com/wp-content/uploads/white-paper-cost-efficient-and-sustainable-data-center-cooling-2017-01-23-1.pdf
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WHITEPAPER 
ERICSSON

MUST  
READ

EFFECT VAN IT-SERVICES OP BROEIKASGASEMISSIES IN 2030

Op de 29ste Internationale Conferentie over Informatica voor de bescherming van het Milieu (EnviroInfo 2015) werd een 
onderzoek gepresenteerd naar het effect van IT-services op broeikasgasemissies in 2030.
In het onderzoek werd geconcludeerd dat IT naar verwachting een groter potentieel heeft om de broeikasgasemissies te 
verminderen. Dit ondanks de beperkte hoeveelheid gepubliceerde gegevens over de werkelijke reducties. Gebaseerd op de 
beschikbare gegevens van echte gerealiseerde broeikasgasemissiereducties door verschillende IT-oplossingen, onderzoekt dit 
document de mogelijke reducties wereldwijd binnen een tijdskader van 2030. 

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Nations stelde verschillende toekomstscenario’s 
op voor 2030. Het gemiddelde van deze scenario’s is aangepast door toepassing van het broekasgas reductiepotentieel van de 
verschillende IT-oplossingen in sectoren zoals energie, vastgoed, reizen en transport. Tevens is er een vergelijking met de SMARTer 
2020-voorspellling gemaakt. 

De resultaten als gevolg van de bestudeerde IT-oplossingen geven een totaal reductiepotentieel voor broeikasgassen van 
ongeveer 8 Gtonnes CO2e of 12% van de wereldwijde BKG-emissies in 2030 in een scenario met een hoog reductiepotentieel, 
en 4 Gtonnes CO2e in 2030 of 6% in een middelmatig reductiepotentieel scenario. 

Als het geschatte potentieel gerelateerd aan landbouw ook wordt toegevoegd, op basis van de SMARTer 2020-studie, neemt 
het potentieel toe tot 10 Gton CO2e (15%) en 5 Gtonnes CO2e (8%). Dit komt overeen met een reductiepotentieel voor de 
verschillende IT-oplossingscategorieën van 1 tot 4%.

 

Over het rapport
“Exploring the effect of ICT solutions on GHG emissions in 2030”
Jens Malmodin & Pernilla Bergmark, 
Ericsson Research, Ericsson AB, 
Stockholm, Sweden, 2015

Download het volledige rapport hier

“MET HET WHITEPAPER VAN ERICCSON IS HET REDUCTIE 
POTENTIEEL IN BROEIKASEMISSIE VAN IT VERKLAARD”

https://www.ericsson.com/assets/local/publications/conference-papers/exploring-the-effect-of-ict-solutions-on-ghg-emissions-in-2030.pdf
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ONDERZOEK 
POLICY CONNECT

MUST  
READ

KOST ONLINE ZIJN ONS DE AARDE?  

Nieuw onderzoek toont de noodzaak aan voor beleidskaders rondom digitale groei en energie-efficiëntie. Policy Connect stelt 
dat de overheid de digitale economie in het Verenigd Koninkrijk kan ondersteunen om door middel van energiebesparende 
technologische innovatie verder te groeien.

De overheid en het bedrijfsleven moeten ervoor zorgen dat onze digitale backbone zowel efficiënt als effectief is in de toekomst. 
Als we het niet goed regelen, kan de alsmaar toenemende vraag naar slimme ‘devices’ een toename van het energieverbruik 
veroorzaken. IT-oplossingen hebben de potentie om tegen 2030 de mondiale broeikasgasemissies met 15,3 procent te 
verminderen.

De publieke sector, met zijn invloedrijke koopkracht, moet het goede voorbeeld geven door een ‘energy efficiency by design’-
aanpak te hanteren voor het leveren van digitale diensten.
Het onderzoek onder meerdere partijen werd gezamenlijk voorgezeten door Antoinette Sandbach, conservatief parlementslid 
voor Eddisbury, en Daniel Zeichner, parlementslid voor Cambridge.

De overheid heeft 18 criteria vastgesteld om de overheid te helpen digitale services te maken en uit te voeren, bijvoorbeeld 
door rekening te houden met privacy- en beveiligingsproblemen en gebruikerservaring. Omdat het belangrijk is om ervoor te 
zorgen dat de energie-efficiëntie toeneemt, is het volgens Policy Connect van essentieel belang om bij het ontwerp, de bouw en 
de exploitatie van digitale diensten een ‘energie-efficiëntie per ontwerp’-benadering te hanteren. Deze moet hoog op de lijst met 
criteria van de overheid staan.

 

Over het rapport
“Is staying online costing the earth?”
Lucy McMahon, Researcher & Project Manager,  
Policy Connect, 2018
Southwark, 2018

Download het volledige rapport hier

“HET VOORBEELD WAAR DE UK OVERHEID INITIATIEF 
NEEMT VOOR SAMENWERKING MET DE SECTOR”

http://www.policyconnect.org.uk/sites/site_pc/files/report/1054/fieldreportdownload/isstayingonlinecostingtheearth.pdf
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ONDERZOEK 
ECOFYS & GREENVIS

MUST  
READ

EFFECT VAN IT-SERVICES OP BROEIKASGASEMISSIES IN 2030

Gedreven door (inter)nationale klimaatafspraken is er een grote interesse in praktische manieren om de gebouwde omgeving 
energetisch te verduurzamen. Voor 2050 wordt zelfs gesproken over een volledig energie neutrale woningvoorraad. De 
warmtevoorziening voor woningen vormt het grootste aandeel in het energieverbruik en het brengt enorme uitdagingen met zich 
mee om de verduurzamingsdoelstellingen op dit terrein waar te maken. Dit vraagt daarom veel aandacht. Warmtenetten zijn een 
waardevolle oplossing die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze verduurzaming van warmte, mits duurzame warmte 
hierbij benut wordt als bron.

Er is een groot potentieel aan duurzame warmtebronnen zoals bodemwarmte en restwarmte uit de gebouwde omgeving, echter 
zijn deze bronnen vaak op lagere temperaturen beschikbaar dan tot nu toe gebruikelijk is in warmtenetten. Lage temperatuur 
warmtenetten (LT-netten) openen de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te maken van dergelijke bronnen. Bovendien 
kan dit bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van warmtenetten, met minder energieverliezen dan de huidige hoge 
temperatuur systemen. De ervaring met grootschalige LT-netten is wereldwijd nog beperkt, en met name de transitie van 
bestaande hoge temperatuur naar lage temperatuur netten en de toepassing ervan in bestaande bouw zijn uitdagend. Deze 
verkenning heeft als doel om structuur aan te brengen in de overwegingen die komen kijken bij deze transitie. 

 

Over het rapport
“Collectieve warmte naar lage temperatuur”
Edwin van Vliet, Jaap de Keijzer, Ewald Slingerland 
Juriaan van Tilburg, Wieke Hofsteenge, Vera Haaksma
Greenvis & Ecofys
Utrecht, 2016

Download het volledige rapport hier

“STANDAARDWERK OVER LAGE TEMPERATUUR 
WARMTENETWERKEN”

https://www.ecofys.com/files/files/collectieve-warmte-naar-lage-temperatuur.pdf
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CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

We leveren in tijden van grote verandering. De digitale transformatie gooit ons leven en onze economie volledig op 
zijn kop en verlangt van ons dat we ons opnieuw uitvinden. Deze digitalisering zorgt voor ongekende groei. Datacen-
ter & Cloud bedrijven zijn inmiddels de grootste sector wat betreft buitenlandse investeringen in Nederland en blijven 
met dezelfde percentages doorgroeien.

Tegelijkertijd is de energie transitie een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De komende 30 jaar schakelen we 
om van fossiel naar duurzaam. Dit betekent nieuwe bronnen, nieuwe netwerken, nieuwe verdienmodellen en nieuwe 
regulering. Maar ook extra kosten en uitdagingen om economische groei niet te veel onder druk te zetten. Samenhan-
gend beleid is in deze transitie heel belangrijk.

Als datacenters zitten we middenin de veranderingen. Een sector die digitalisering faciliteert en dus met dubbele cijfers 
groeit. Vanuit dat perspectief en vanuit een datacenter en tech sector die bijna helemaal over is op duurzame energie 
en zo efficient mogelijk daar mee omspringt zien we de potentie van de circulaire economie en de rol die restwarmte 
daarin heeft. Ons core business is als fundament voor de digitale economie maar benut onze restwarmte.

Wij organiseren ook dit jaar weer onze Masterclasses voor regionale, provenciale en 
landelijke overheden. Voor meer informatie mail ons op info@dutchdatacenters.nl.
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1. Het is niet en/of maar en-en 
Om de steeds scherper geformuleerde duurzaamheidsdoel-
stellingen te behalen is gebruik van duurzame warmtebronnen 
een randvoorwaarde. De ontwikkeling van lage temperatuur 
warmtenetten is een van de oplossingen om te komen tot een 
(bijna) energie neutrale gebouwde omgeving. 
 
Lokale omstandigheden bepalen welke warmteoplossing tech-
nisch en economisch het beste past. Afhankelijk van de beschik-
baarheid van lokale bronnen, bestaande lokale infrastructuur en 
het type gebruikers past de ene optie beter dan de andere. 
 
Duurzame warmte via lage temperatuur warmtenetten gevoed 
door datacenters is niet de enige verduurzamingsoptie maar 
wel de lange termijn oplossing. 

2. Focus op de quick wins
Lage temperatuur netten zijn technisch goed mogelijk, maar 
vaak organisatorisch en financieel uitdagend, met name in 
bestaande bouw. Alle technische stappen daarentegen in de 
opwek, distributie en aflevering zijn gangbaar en worden nu al 
in de praktijk toegepast. 

Voor planologen is het van belang te weten dat datacenters 
bestaan, op plekken staan waar ze staan en welke bijdrage ze 
kunnen leveren om nieuwbouwwijken van het gas te krijgen.

Focus op de quick wins: op nieuwbouw situaties, grote kantoor 
renovaties, zwembaden, woningcoöperaties warmtevraag met 
goed geïsoleerde woningen zijn lage temperatuur netwerken. 
Daar zijn lage temperatuur netwerken het meest succesvol.

3. Volg een duidelijk plan
Het warmtenet van de toekomst wordt steeds complexer. De 
transitie van hoge naar lage temperatuur warmtenetten loopt 
via meerdere routes. Met name in bestaande warmtenetten 
moet rekening worden gehouden met de gehele keten van 
opwek tot aflevering. Decentrale opwekking betekent andere 
warmtenetten, dat mengvormen zullen ontstaan van hoge en 
lage temperatuur afnemers, distributie op verschillende tem-
peraturen binnen een netwerk en variabele aanvoertempera-
turen in het warmtenet over het jaar heen. 

Maak haast met een masterplan van zo’n modern netwerk 
waar heel Nederland op kan bouwen, met afgestemde stimul-
eringsregelingen waar nodig, en voer pilots uit in lijn met dat 
plan uit.

4. Verwijder obstakels
Een van de grootste uitdagingen van verduurzaming is de 
verschillende bronnen en gebruikers aan elkaar te koppelen. 
Energie wordt vaak niet op de plek opgewekt waar het geb-
ruikt wordt. In steden en industriële gebieden is dit probleem 
het grootst. Netwerken voor stroom, CO2 en restwarmte 
kosten zoveel om aan te leggen dat de business case er al snel 
niet is. En indien er tussendoor upgrades in capaciteit nodig zijn 
kan dit door diezelfde kosten vaak niet. Ook duurt het door 
vergunningsprojecten te lang.

Investeer is een infrastructuur van ducts, gangen, pijpen die 
het maakt dat al deze benodigde netwerken makkelijk kunnen 
worden aangelegd. Een nieuwe ondergrondse infrastructuur 
voor Elektriciteit, warmte en koude netten, CO2 die ruimte 
geeft tot groei en flexibiliteit.

5. Zorg voor een duidelijk mandaat
Voor een circulaire economie is het de uitdaging om de juiste 
partijen te vinden, op elkaar af te stemmen en duidelijkheid en 
stabiliteit te verschaffen om de duurzame oplossing te laten 
groeien. De overheid kan juist hier zijn rol pakken, als man 
in the middle, maar doet dit vaak niet. In de regio Amster-
dam is de stad Amsterdam, MRA, Provincie Noord-Holland, 
Amsterdam Economic Board, Ministerie EZ, RVO, Provincie 
Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Amsterdam 
Energie Bedrijf, Stadsdeel Zuid-Oost, Gemeente Haarlem, 
Project West-As, Gemeente Aalsmeer en anderen actief met 
eigen warmteprojecten met eigen agenda’s. Hoewel iedereen 
heel graag wil, kennis heeft en ongelooflijk positief is helpt dit 
de energietransitie niet. En helpen het economische klimaat 
aan de andere kant niet. Wij vragen de overheid dringend om 
met meer duidelijkheid, samenhang, afstemming en mandaat 
naar voren te treden anders zijn de gezette klimaatdoelen niet 
haalbaar.

6. Denk out of the box. 
Waternetten kunnen transportnetwerken worden en beter 
renderen beter in de winter als ze iets warmer zijn, geos-
tromen kunnen warmte vervoeren en warmte van A naar B 
vervoeren, CO2 kan worden afgevangen en getransporteerd 
in plaats van speciaal hiervoor worden opgewekt met gas, 
WKO-installaties kunnen warmte opslaan wanneer later nodig.
Denk out of the box en wees creatief in het nadenken over 
alle beschikbare energiebronnen en -stromen.

Want we kunnen alle energie gebruiken!

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
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Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale 
economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei 
en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

Wij verwoorden standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door 
leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs 
en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan 
onderscheiden.

De Dutch Data Center Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel 
verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werken wij intensief samen met Digital 
Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland. Tenslotte werken wij actief samen met 
marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.
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Greenvis is een jong Nederlands adviesbureau, expert in energievraagstukken op gebiedsniveau. Vanaf de start, in 2011, is de focus 
volledig op stadswarmte- en gerelateerde projecten geweest waardoor Greenvis door vele partijen gezien wordt als de expert 
in stadswarmte. De laatste jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld richting bredere procesmatige begeleiding van trajecten en het 
oppakken van energievraagstukken op gebiedsniveau.

Greenvis bestaat uit een aantal vaste medewerkers aangevuld met flexibele krachten, welke op projectbasis worden ingezet. Deze 
flexibele structuur zorgt voor continuïteit en de benodigde capaciteit en expertise voor verschillende projecten. Greenvis heeft 
een breed netwerk, met topspecialisten op het gebied van ontwerp, engineering, aanleg, exploitatie en onderhoud van collectieve 
energiesystemen. 

Greenvis levert haar product en diensten voornamelijk aan energiebedrijven, projectontwikkelaars, gemeenten en aannemers.
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Om deelnemer te worden kunt u contact met ons opnemen via info@dutchdatacenters.nl
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Om partner te worden kunt u contact met ons opnemen via info@dutchdatacenters.nl

DDA HOOFDPARTNERS
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DDA PARTNERS

ICTRECHT

datacenters

 
Om partner te worden kunt u contact met ons opnemen via info@dutchdatacenters.nl
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2016

ICTRECHT

Datacenter
en Recht

2016
Datacenter
Handboek

2016
Datacenter
Migratie:
Handleiding

IN EN ROND  
HET DATACENTER

2017
Internet  
of Things

1 RISICOPERSPECTIEVEN VOOR DE DIGITALE SAMENLEVING|

2017
Risicoperspectieven voor 
de digitale samenleving

2017
Economic impact 
Dutch Data Centers

Welke kansen op subsidiegebied ziet Hezelburcht voor de leden en partners van de DDA in 2017? 

Genoeg! Het budget voor verschillende subsidies en fiscale regelingen wordt in 2017 verhoogd.  

Hierdoor zijn er diverse extra financieringsmogelijkheden voor innovatieve,  

duurzame en energiezuinige projecten.

SUBSIDIEVISIE 2017

In samenwerking met:

2017

2017

ICTRECHT

Datacenter
en Recht

The time that businesses let their location choice depend upon national tax laws has already been banned 

to the past for a long time. Nowadays, the really interesting and valuable good seems to be the protection 

of privacy and personal data. The aim of this factsheet is, therefore, to provide (potentially) interested 

companies with a short overview of the most important topics within current and upcoming  

Dutch and European data protection legislation.

THE VALUE PROPOSITION OF  
DUTCH AND EUROPEAN DATA 

PROTECTION LEGISLATION

ICTRECHT

In cooperation with

2017

2015
State of the Dutch
Data Centers

2015
Green IT

PUBLICATIES

Alle publicaties zijn 
vrij te downloaden 
via de website van 
Dutch Data Center 
Association en 
Digital Gateway to 
Europe

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties
https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties
http://www.digitalgateway.eu/knowledge-db.html
http://www.digitalgateway.eu/knowledge-db.html
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More information:

@DutchDatacenter 

www.dutchdatacenters.nl


