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Energietransitie in Noord-Holland: 

waar hebben we het over?

+ windenergie: vooral op zee, ook op land !

+ zonne-energie: vooral op land en op 

gebouwen

+ geothermie/aardwarmte: diepe 

ondergrond, afhankelijk van locatie

+warmte uit afval: lokale netwerken
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Windenergie op zee: 

gevolgen voor het 

vasteland: aanlanden 

kabels; verdeelstations

Foto: Tennet
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Archeologie op en in de zeebodem

Neanderthaler, mammoet, ‘oertijd’
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Archeologie op en in de zeebodem

Midden-steentijd: 10.500-8.000 jaar geleden
Noordzee droog en nog lang bewoond 

Nederlandse ‘kust’
circa 9.000 jaar geleden



Schepen van lang geleden tot heden

Bronstijd – Romeins – middeleeuwen – nieuwe tijd

Heemskerk-strand



Archeologie op land: 
strand, duin en verder…

Bewoningssporen vanaf de nieuwe steentijd tot WO II 



Zonnevelden: hoe zit dat 

eigenlijk met bodemingrepen?

Foto: M.K. Dütting, NMF

Zonnevelden in de praktijk



Om de 1-2 meter een 

paal in de grond; diepte 

variabel tot 0,80 m –mv

soms met cementvoet

Foto: M.K. Dütting, NMF



Ingrepen in de 

ondergrond: 

palen, kabels,

transformators,

van klein => 

groot en breed

Foto: M.K. Dütting, NMF
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Trafo’s, verdeelstations 

en dergelijke allemaal 

(dicht) onderheid



Beveiliging:

sloten

beplanting

hekken

kabels

camerapalen

Foto: M.K. Dütting, NMF



Bodemenergie: verschillende systemen

• Geothermie

• Hoge-temperatuur-

opslag

• Warmte-koude 

opslag (WKO): open 

en gesloten



-Geothermie zoekt naar 

diepgelegen warme 

waterlagen en pompt het 

water rond.

-Uiteindelijk keert het 

water weer terug in 

dezelfde aardlaag als 

waar het uit kwam.



Geothermie: aardwarmte 
in de diepe ondergrond



Geothermie: wat komt er bij kijken?

Archeologie en landschap:

-boorlocatie: omvang terrein 1-1,5 ha

-op de grond een dikke laag waterkerend asfalt

-beton voor het plaatsen van een boortoren en een 

putkelder

-een buis met cement erin ‘conductor casing’

-eventueel generatoren voor de elektriciteit.

-op de locatie: vloeistofopslag, kantoorunits, opslag van 

materiaal

-boortoren van 30-50 m hoog

NB: de boorlocatie wordt veelal onderheid in een 

zeer dicht grid i.v.m. de stabiliteit

2-3 putten van enkele kilometers diep



Warmte-Koude opslag (WKO)

Relatief kleine leidingen maar verschillende soorten 

aanleg mogelijk

en bijkomende randverschijnselen => impact!



Windmolens: meer dan een molenvoet !

Stapsgewijze aanpak:

• Voorbereiding terrein 

(afvlakken, bouwweg)

• Aanleg kabel-en

leidingenbed

• Opslagterrein 

windmolenonderdelen

• Bouw: onderheiing

(Wieringermeer: 28 palen 

van max 34 m lengte)

• Afwerking terrein



beeld: De Telegraaf

De impact op het landschap?



Aan tafel!
Stellingen

* Erfgoed is er op tijd bij!

* Erfgoed en energie zitten elkaar niet in de weg!

* Ik heb een goed beeld bij wie straks verantwoordelijk is voor 

de vergunningverlening

* Ik weet bij wie ik terecht kan voor informatie en invloed

* Biedt nieuwe energie nieuwe kansen voor het erfgoed?



Dank u voor uw aandacht!

Vragen?

mail: info@steunpunterfgoednh.nl


