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Introductie 
De Hoef-West transformeert de komende jaren naar een woon-werk-leefgebied. De doelstelling is dat 

alle gebouwen in De Hoef-West uiterlijk in 2030 van duurzame energie worden voorzien, zoals 

vastgelegd in het ambitiedocument ‘duurzaam energiesysteem De Hoef-West’.  

De transitie naar een duurzaam energiesysteem in De Hoef-West maakt projectontwikkeling in het 

gebied anders dan, zoals in het verleden, bij ‘gewoon’ aansluiten op aardgas. In dit document zetten 

we de vraagstukken die bij deze transitie spelen op een rij en geven we inzicht hoe die zich 

manifesteren in De Hoef-West. Het doel is om projectontwikkelaars en gebouweigenaren in De Hoef-

West handvatten te geven bij het ontwerp van duurzame energiesystemen op gebouw- en 

clusterniveau. De adviezen in dit document zijn opgesteld vanuit het oogpunt dat de keuzes die op 

projectniveau gemaakt worden uiteindelijk moeten leiden tot een gebied dat geheel duurzaam van 

energie voor elektriciteit en warmte kan worden voorzien.  

De volgende uitgangspunten staan in het document centraal: 

 

 Het document is een momentopname en gaat in op de ontwikkelingen die momenteel spelen 

in De Hoef-West. Daarbij is focus gelegd op concrete handvatten voor de ontwikkelingen 

rondom het stationsgebied. Deze handvatten zijn ook grotendeels van toepassing in de 

andere delen van het gebied.  

 Gezien de aard van de ontwikkeling in het gebied is een energiesysteem op basis van 

elektriciteit het uitgangspunt voor nieuwbouw. De focus in dit document ligt dan ook op all-

electric systemen. 

 Voor bestaande bouw kan een tijdelijk hybride systeem waarbij (bij-)verwarmd wordt op basis 

van niet-duurzame bronnen, uitkomst bieden. Dit als tussenstap naar een duurzaam systeem 

uiterlijk in 2030.  

 Energiebesparing en energiezuinige bouw staan centraal om de energievraag zo klein 

mogelijk te houden en om op basis van lage temperatuur te kunnen verwarmen. 

Leeswijzer 

Tijdens de projectontwikkeling zullen keuzes gemaakt moeten worden over het energiesysteem dat in 

de gebouwen wordt toegepast. Deze handreiking helpt bij het maken van deze keuzes. Uiteindelijk zal 

er per projectlocatie een maatwerkplan gemaakt moeten worden.  

Het document bestaat uit twee hoofdstukken: 

1. Verschillende all-electric systemen en de toepassing ervan 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke verschillende all-electric systemen toegepast kunnen 

worden. Het hoofdstuk helpt bij het beantwoorden van de volgende vragen: 

- Welk energiesysteem is het meest geschikt in mijn situatie? (p.4 en p.12) 

- Welke varianten kan ik op gebouwniveau toepassen? (p.7) 

- Is het slim om samen met andere gebouwen een systeem te ontwikkelen? (p.10) 

- Welke risico’s zijn er op interferentie? (p.10 en p.11) 

  

2. Consequenties van all-electric systemen 

In het tweede gedeelte van de handreiking wordt ingegaan op de consequenties van de 

toepassing van all-electric energiesystemen. Het hoofdstuk geeft inzicht in de volgende 

vraagstukken:  

- Wat betekent de toepassing van all-electric systemen voor de opwekking van duurzame 

energie? (p.13) 
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- Aan welke bouwkundige eisen moet mijn gebouw voldoen? (p.13) 

- Waarmee moet rekening gehouden worden bij stapsgewijs transformeren? (p.13) 

- Wat zijn de financiële consequenties van all-electric systemen? (p.14)  
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1. Verschillende all-electric systemen en de toepassing ervan 

In dit hoofdstuk wordt op een rij gezet welk all-electric systeem voor De Hoef-West het beste past,  

hoe dat toegepast zou kunnen worden op gebouwniveau, wat dat betekent voor het gebruik van de 

bodem en hoe dat zich concreet vertaalt naar de locaties waar op korte termijn ontwikkeld gaat 

worden. 

Welk all-electric energiesysteem past het beste bij de ontwikkelingen in De Hoef-West? 

Voor de Hoef-West zijn systemen op basis van een gesloten bodembron het meest voor de hand 

liggend. Systemen op basis van een open bron kunnen overwogen worden bij (grote) 

utiliteitsgebouwen of bij een cluster van meerdere gebouwen en gebruiksfuncties waarbij een 

warmtebehoefte en een substantiële koelbehoefte aanwezig is. Systemen op basis van lucht-water 

warmtepompen zijn vooral te overwegen bij bestaande gebouwen omdat daarbij geen fysieke ingreep 

in de bodem nodig is. Bij nieuwbouw kan het ook een optie zijn, bijvoorbeeld als bodembronnen 

ontoereikend zijn om in de warmtevraag te voorzien of als er risico is op interferentie (onderlinge 

beïnvloeding van bodemsystemen). 

Toelichting 

Er zijn drie systemen die het meest voor de hand liggen om toe te passen bij nieuwbouw en 

transformatie en op termijn voor bestaande bouw in de Hoef-West. Alle drie de systemen zijn 

warmtepomp-systemen maar per systeem verschilt de type bron die gebruikt wordt: (a) een gesloten 

bodemsysteem, (b) een open bodemsysteem, (c) een buitenluchtsysteem. In de basis geldt voor alle 

drie de systemen dat goede isolatie en geschikte afgiftesystemen essentieel zijn om tot betaalbare en 

comfortabele woningen te komen (zie ook de richtlijnen voor nieuwbouw, pagina 12, en transformatie 

en bestaande bouw, pagina 13).  

 

 
Figuur 1: schematische weergave van het verschil tussen drie type warmtepomp-systemen 

A. Gesloten bodemsysteem 

Het meest voor de hand liggende systeem in De Hoef-West is een warmtepomp met een gesloten 

bodembron. Bij dit systeem worden lussen in de bodem geplaatst van ca. 150 meter diep waarmee 

warmte uit de bodem wordt gehaald. Het is een efficiënte en bewezen technologie die op veel plekken 

wordt toegepast, vooral in de nieuwbouw. Volgens bodemonderzoek1 is de bodem in De Hoef-West 

goed geschikt om gesloten bodemsystemen toe te passen. Daarnaast blijkt uit onderzoek 

grondwaterstroming aanwezig te zijn in de watervoerende laag2. In principe is dit gunstig voor 

toepassing van gesloten bodemsystemen voor woningen, waar op jaarbasis meer warmte wordt 

                                                      
1 Kansenkaart Bodemenergie gemeente Amersfoort, IF-Technology, 27 april 2011, Masterplan Bodemenergie Gemeente Amersfoort, IF-

Technology, 27 april 2011 

2
 Masterplan Bodemenergie Gemeente Amersfoort, IF-Technology, 27 april 2011 
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onttrokken dan teruggevoerd (de koelbehoefte van woningen is lager dan de warmtebehoefte). De 

grondwaterstroming zorgt ervoor dat continue warmte van ongestoorde bodemtemperatuur wordt 

aangevoerd ter plekke van de bodemwarmtewisselaars waardoor de brontemperatuur minder daalt 

tijdens het verwarmingsseizoen. Bij open bodemsystemen is dit juist een nadeel omdat de opgeslagen 

warmte en koude (deels) kan verdwijnen, “weg waait”, voordat deze in de maanden dat de warmte of 

koude nodig is, rond een half jaar later, kan worden gebruikt.  

 

Voor gesloten bodemsystemen groter dan 70 kW (of gepland in een interferentiegebied) dient een 

vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Thermische balans is bij een gesloten systeem 

niet perse noodzakelijk. 

 

Voordelen Nadelen Best geschikt voor: 

 

+ goed passend voor dit gebied 

+ individuele ontwikkeling 

mogelijk 

+ beperkte kans op interferentie 

+ goedkoper in exploitatie dan 

systeem op lucht-warmte of water-

water 

- duurder dan open systeem indien 

groter dan ca. 400 kW 

bronvermogen (ca 16.000 m2 voor 

gebouwen op basis van BENG1) 

 

• Nieuwbouw (woningen) 

• Vergaande transformatie 

(woningen) 

• Commercieel in combinatie 

met wonen waarin 

koudevraag relatief klein is 

t.o.v. de warmtevraag 

 

 

B. Open bodemsysteem  

Open bodemsystemen maken gebruik van grondwater voor de opslag van warmte en koude. Dit type 

systemen is het meest geschikt wanneer er grotere vermogens gevraagd worden (>400kW) en/of 

wanneer er door gebouwen zowel warmte als koude van ongeveer gelijke hoeveelheid gevraagd 

wordt. Dit is vaker het geval bij kantoren en onderwijsgebouwen dan bij woningen. Hoewel de bodem 

in De Hoef-West in principe geschikt lijkt voor een open bron systeem, wijst een bodemanalyse uit dat 

er sprake kan zijn van een beperking door het grensvlak van zoet- en brakwater op 100 meter diepte. 

De analyses1 zijn hierover niet eenduidig. Het zou kunnen dat het vermogen per vierkante meter 

terrein van open systemen in De Hoef-West hierdoor beperkt is wanneer alleen het bovenste deel van 

het watervoerend pakket gebruikt mag worden.  

 

Voor de aanleg van een open bodemsysteem is een vergunning van de provincie nodig. In principe 

moet een open bodemsysteem thermisch en qua grondwaterhoeveelheden in balans in zijn. Voor 

toepassingen waarbij relatief weinig koeling nodig is, dient het koude-overschot te worden 

geregenereerd (bijv. d.m.v. een dry-cooler die in de zomer warmte aan de buitenlucht onttrekt). Door 

de provincie kan een beperkt koude-overschot in de bodem worden toegestaan.  

 

Voordelen Nadelen Best geschikt voor: 

 

+ goedkoper in aanleg dan een 

gesloten systeem bij grotere 

warmtevraag 

(bron > 400 kW) 

+ beter warmtepomp-rendement 

dan gesloten systeem en systeem 

op lucht-warmte 

- vaker problemen dan de andere 

systemen (hogere kosten voor 

onderhoud) 

- balans tussen warmte- en koude-

behoefte belangrijk  

- hogere kans voor interferentie 

dan gesloten bron vanwege groter 

ondergronds ruimtegebruik 

• Commercieel: kantoren en 

onderwijsinstellingen  

• Een bron mogelijk in te zetten 

voor groter dan ca. 16.000 m2 

(BENG1) 
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C. Buitenluchtsysteem 

Lucht-water warmtepompen maken gebruik van de buitenlucht als warmtebron. Deze systemen zijn 

laagdrempeliger in aanleg omdat de grond er niet voor open hoeft. Lucht-water warmtepompen 

worden steeds vaker toegepast, vooral bij renovatie van gebouwen omdat daarbij de investering 

significant lager is dan bij bodemsystemen. Een tweede voordeel is dat het bij deze systemen mogelijk 

is om, net als bij een gasketel, per appartement een individuele installatie te plaatsen die niet 

afhankelijk is van een collectieve bron. Bovendien is er bij deze systemen geen risico op interferentie in 

de bodem. Buitenluchtsystemen zijn wel echter wel minder efficiënt in exploitatie, kunnen minder 

goed lage buitentemperaturen aan en zijn duurder in de gebruiksfase dan bodemsystemen. Daarnaast 

maken buitenluchtsystemen ook meer geluid.  

 

Voordelen Nadelen Best geschikt voor: 

 

+ goedkoper in aanleg dan 

bodemsystemen 

+ meer of minder flexibel, kan als 

blokverwarming of individueel (per 

woning) 

+ geen kans op interferentie 

 

- rendement lager dan met een 

bodembron 

- duurder in gebruiksfase 

- hoger energieverbruik en dus 

meer duurzame elektriciteit nodig 

 

• Bestaande woningen 

• (eventueel nieuwe woningen) 

 

Samenvatting 

In Figuur 2 is een overzicht te zien van de voor- en nadelen van de drie verschillende systemen. Voor 

De Hoef-West is in de meeste situaties een gesloten bodembron het meest geschikte systeem. 

 

Figuur 2. Vergelijking bodemsystemen vanuit verschillende invalshoeken 
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Wat zijn de mogelijkheden op gebouwniveau en de voor- en nadelen daarvan? 

Voor de meeste situaties in De Hoef-West zullen gesloten bodemsystemen voor individuele gebouwen 

de meest logische optie zijn. Hier wordt op een rij gezet welke varianten daarin gekozen kunnen 

worden. Het gaat op hoofdlijnen om drie varianten: (a) blokverwarming, (b) klein-collectieve systemen, 

(c) individuele systemen.  

A. Blokverwarming 

De eerste variant is blokverwarming, zoals vaker wordt toegepast in gestapelde bouw. Hierbij wordt 

een centrale warmtepomp toegepast die warm water naar de woningen pompt voor 

ruimteverwarming. Individuele woningen hebben vervolgens een individuele warmtepomp (een 

‘booster’) voor het maken van warm tapwater. 

Voor slecht geïsoleerde gebouwen kan mogelijk een hoog-temperatuur warmtepomp worden 

toegepast. De tapwatervoorziening blijft dan centraal of via een afleverset aan de ruimteverwarming-

distributie gekoppeld. Een hoog-temperatuur warmtepomp heeft vaak twee bronsystemen: 

buitenlucht in de tussenseizoenen en de bodem in de winter. Voor de piek in de koudste 

winterperiode kan ook parallel aan de warmtepomp een (bestaande) gasketel worden gebruikt (deze 

optie is niet in de onderstaande figuren en tabellen opgenomen en is alleen voor een transitieperiode 

voor bestaande gebouwen van toepassing). 

Blokverwarming is passend bij gebouwen met onderwijs- of kantoorfunctie en bij woonfunctie (alleen 

bij de woonfunctie is de booster-warmtepomp voor tapwater van toepassing). 

 

Illustratie blokverwarming:  

 

 

 

 

 
 

 

B. Klein-collectief 

Er kan ook gekozen worden voor een klein-collectief systeem, waarbij in één gebouw meerdere 

warmtepompen gebruikt worden die elk 4 tot 6 appartementen te verwarmen. Voor het warm 

tapwater is per appartement een individueel voorraadvat aanwezig dat wordt gevoed door de 

collectieve warmtepomp. Dit systeem is vooral geschikt voor kleinere appartementen en studio’s. 

Eventueel kan het worden toegepast voor (modulaire) onderwijs- en kantoorgebouwen (zonder de 

tapwaterfunctie). 
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Illustratie klein-collectief:  

 

 

 

 
 

C. Individueel 

Tot slot is er de mogelijkheid om combi-warmtepompen voor zowel ruimteverwarming als tapwater 

per appartement toe te passen. Er wordt alleen de bronwarmte door het gebouw gedistribueerd. Eén  

bodemsysteem kan met meerdere warmtepompen worden gedeeld of individueel per warmtepomp 

worden gerealiseerd.  

Dit systeem is uitsluitend passend voor gebouwen met een woonfunctie. 

 

Illustratie individueel optie 1:  

 

 

 

 

 

 
 

Illustratie individueel optie 2 met 

buitenlucht als bron3:  

 

 
 

 

 

 

 

                                                      
3 Individuele warmtevoorziening kan eventueel in het gevel-element worden gebouwd zoals bij het project 
‘Growing Green’ in Delft 
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Samenvattend: 

  

  BLOKVERWARMING KLEIN-COLLECTIEF  INDIVIDUEEL 

BRONTYPE Bodem Bodem Bodem/lucht 

BRON Centraal Eén per warmtepomp.  

Distributie door 

gebouw 

Individueel of 

collectief 

Distributie door 

gebouw 

WARMTEPOMP Centraal Eén per 4-6 

appartementen 

Individueel 

RUIMTEVERWARMING Distributie door gebouw Distributie per 4-6 

appartementen 

Combi-WP 

TAPWATER 

(BIJ WOONFUNCTIE) 

Individuele booster-WP Individuele buffer Combi-WP 

BESCHIKBAARHEID KOELING Beperkt individueel, 

afhankelijk van 

tapwatergebruik 

Gezamenlijk per 4-6 

appartementen 

Individueel 

ELEKTRICITEITSAANSLUITING Centraal (verzwaard) Extra standaard-

aansluiting per 

warmtepomp of 

centraal (verzwaard) 

met voedingsleidingen 

door gebouw 

Standaard (3*25A) 

SYSTEEMVERLIEZEN Substantieel (echter 

vanwege individuele 

tapwater-bereiding, alleen 

gedurende het 

stookseizoen, waardoor 

deels ten goede aan 

transmissieverliezen) 

Beperkt (echter 

vanwege individuele 

tapwater-bereiding, 

alleen gedurende het 

stookseizoen, waardoor 

deels ten goede aan 

transmissieverliezen) 

Zeer gering 

INGREEP IN BESTAAND 

DISTRIBUTIESYSTEEM 

Voor ruimteverwarming: 

geen 

Voor tapwater: Beperkt 

(alleen afkoppelen) 

Groot Groot 
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Wanneer is het wenselijk om collectieve oplossingen te ontwikkelen? 

Zowel gesloten als open bodemsystemen kunnen op gebouwniveau maar ook op clusterniveau 

(meerdere gebouwen) toegepast worden. Voor gesloten systemen geldt echter dat er beperkt 

schaalvoordeel is. Open systemen worden wel significant goedkoper per kW wanneer ze voor grotere 

vermogens worden ontwikkeld (zie Figuur 3). 

 

 
Figuur 3. kosten in relatie tot bronvermogen bij gesloten en open systemen 

De projecten die nu op de planning staan in De Hoef-West zijn vooral gericht op het realiseren van 

woningen (eventueel in combinatie met een commerciële plint). Voor dit type situatie is een gesloten 

bron geschikter dan een open bron vanwege de beperkte koude-vraag. Bij gesloten systemen levert 

clustering van gebouwen op hetzelfde systeem slechts een beperkt financieel schaalvoordeel op. In 

situaties waarbij er sprake is van utiliteitsgebouwen en/of een combinatie van wonen en utiliteit, en 

een open bron is logischer, dan kan een collectief systeem voor een cluster van gebouwen wel 

schaalvoordeel opleveren.  

In alle gevallen is het niet kostenefficiënt om in De Hoef-West kavel-overstijgende systemen te 

ontwikkelen. De schaalvoordelen wegen dan niet op tegen de kosten die gemaakt moeten worden 

voor het doorkruisen van wegen en openbare ruimtes.  

Wanneer ontstaat er concurrentie over het gebruik van de bodem of interferentie? 

Bij het toepassen van bodembronnen is er afstemming nodig om negatieve onderlinge beïnvloeding 

te voorkomen. Hierbij spelen twee zaken: (1) de vraag naar bodembronnen in relatie tot de 

beschikbare bodem, (2) risico op interferentie door te intensief gebruik van de bodem. Als steeds meer 

gebouwen in De Hoef-West de overstap maken naar warmtepomp-systemen op basis van 

bodembronnen zal er ook meer bodem nodig zijn. Het bodemoppervlak dat nodig is, heeft een directe 

relatie met hoe energiezuinig de gebouwen zijn. In onderstaande grafiek (Figuur 4) is te zien hoeveel 

vierkante meter bodem er nodig is om 1 vierkante meter gebruiksoppervlakte (GBO) te verwarmen en 

hoe dat relateert aan de warmtevraag van een gebouw.  
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Figuur 4. Benodigd oppervlakte voor het verwarmen van 1m2 GBO bij verschillende warmtevermogens c.q. 

isolatiegraden (bij benadering) bij een gesloten bronsysteem (VBWW). 

Energiezuinige woningen hebben significant minder bodemoppervlakte nodig dan minder goed 

geïsoleerde woningen. Om te voorkomen dat er schaarste ontstaat aan bodembronnen is het collectief 

gezien het voordeligst om te sturen op een zo laag mogelijke warmtevraag.  

Daarnaast kan een interferentiekaart helpen om te zorgen dat het risico op interferentie verkleind 

wordt. Dit wordt vaak in opdracht van de gemeente uitgevoerd. 

Ter illustratie is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid bodemoppervlak die voor de kavel van 

De Alliantie en BPD in De Hoef-West nodig zou zijn om gesloten bodembronnen toe te passen. Met 

twee nieuw te bouwen gebouwen van BPD (geschat GBO 9.000 m2) en het te transformeren gebouw 

van De Alliantie (GBO 7700 m2) zou totaal 6500-7500 m2 grond in beslag genomen worden door de 

benodigde gesloten bodembronnen (zie Figuur 5). De kavel biedt daarvoor voldoende ruimte. 

  

 

Figuur 5. Illustratie benodigd grondoppervlak op de kavel van BPD en de Alliantie bij gebruik gesloten 

bodembronnen 
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Wat is de meest passende oplossing per locatie? 

Gesloten bodembronnen, mogelijk aangevuld met warmtepompen op basis van buitenlucht, zijn het 

meest voor de hand liggend voor de kavels waar momenteel plannen worden ontwikkeld. In 

onderstaande figuur (Figuur 6) is aangegeven tot hoeveel m2 GBO verwarmd kan worden op de kavels 

in het stationsgebied met behulp van een gesloten bodembron. Wanneer er meer m2 GBO 

gerealiseerd wordt op deze kavels, zal gebruik gemaakt moeten worden van lucht-water 

warmtepompen. 

 

Figuur 6. overzicht van kavels in De Hoef-West en geschikte energiesystemen per kavel 
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2. Consequenties van all-electric systemen 

Meer opwek van duurzame energie nodig 

Door het inzetten op elektrische verwarming van ruimtes en tapwater zal de elektriciteitsvraag voor 

een gebouw stijgen. Om te zorgen voor een gebied met een volledig duurzame energievraag is 

daarom ook opwek van duurzame energie nodig. 

Ter illustratie: voor een woning van 75 m2, die volgens BENG1 wordt gebouwd (25 kWh/m2) zijn rond 

de 15 zonnepanelen nodig voor verwarming en elektrische apparaten. Dit betekent dat 

grondgebonden woningen en meergezinswoningen tot ongeveer 5 hoog Nul-op-de-Meter (over het 

jaar heen netto geen energieverbruik) gemaakt kunnen worden. Voor gebouwen waarbij het 

dakoppervlak niet voldoende is, boven de 5 lagen, zullen andere oplossingen moeten worden gezocht. 

Zonnepanelen op gevels, zonnepanelen op parkeergarages of wind- en zonneparken in de omgeving 

van het gebied bieden daarvoor mogelijkheden. 

Concrete eisen voor nieuwbouw en verregaande transformatie 

Het gebruik van warmtepomp-systemen stelt bouwkundige eisen aan gebouwen. Warmtepompen 

leveren over het algemeen lage temperatuurwarmte. Om gebouwen daar goed mee te kunnen 

verwarmen en om te zorgen dat de kosten voor elektriciteit te hoog worden, moeten ze voldoende 

geïsoleerd zijn. 

Concreet betekent het voor nieuwbouw en verregaande transformatie het volgende: 

 Geen aardgasaansluiting  

 Lage energievraag, op niveau BENG1: 25 kWh/m2 

 Lage-temperatuur warmtelevering zoals vloerverwarming of LT-radiatoren 

 Balansventilatie met warmteterugwinning of vergelijkbare oplossing 

 Zo veel mogelijk opwek van duurzame energie (dak, gevel en omgeving) 

 Bij voorkeur: douche met warmteterugwinning (WTW) 

Concrete (no-regret) stappen voor bestaande bouw en transformatie 

Voor bestaande bouw en bij het transformeren van een gebouw is het niet altijd mogelijk om in een 

keer naar aardgasvrij en energieneutraal te gaan. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten op een rij 

gezet waarmee rekening gehouden kan worden bij het transformeren van gebouwen en het 

stapsgewijs verduurzamen van de bestaande kantoren 

1) Warmtevraag reduceren 

Om het gebouw geschikt te maken voor duurzame bronnen is de eerste stap reductie van de 

warmtevraag van het gebouw. De meeste duurzame warmtebronnen zijn van lage temperatuur en 

werken het meest optimaal bij gebouwen met een lage warmtevraag. Idealiter wordt de warmtevraag 

teruggedrongen naar 50 kWh/m2 of lager. Dat kan ook hoger, maar dan moet het afgiftesysteem 

daarop aangepast worden om nog steeds een comfortabele verwarming te kunnen garanderen bij een 

verlaagde temperatuur in het verwarmingssysteem.  

Het gaat daarbij om de volgende maatregelen: 

 Isolatie van gevels, vloer en dak: als gevel en/of dak vervangen wordt voor bijvoorbeeld een 

nieuwe uitstraling, kan direct isolatie meegenomen worden. Hetzelfde geldt voor 

werkzaamheden aan de binnenkant. 

 Vervangen van ramen: HR++ of triple glas scheelt veel ten opzichte van “oud” dubbelglas. 
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 Ventilatiesysteem: doorgaans zijn gebouwen met ventilatie via roosters niet geschikt voor lage 

temperatuurverwarming. Systemen zoals balansventilatie met WTW voorkomen instromen van 

koude lucht; mechanische afvoer en natuurlijke toevoer (roosters boven de ramen) is sterk af 

te raden. 

 

2) Voorzieningen in de woning geschikt maken 

Als de binnenkant van het gebouw wordt aangepakt kunnen direct maatregelen genomen worden die 

de woning klaarmaken voor aardgasvrij wonen: 

 Afgiftesystemen: systemen zoals vloerverwarming of lage-temperatuur radiatoren zijn 

noodzakelijk om in de toekomst te kunnen verwarmen met lage temperatuurbronnen.  

 Elektrisch koken: perceptie van bewoners veranderen door over te stappen op elektrisch koken 

en het kan voorkomen dat er nieuwe gasleidingen in het gebouw moeten worden aangelegd. 

 

3) Voorbereiden op installaties 

Installaties in het gebouw kunnen in sommige gevallen goed hergebruikt worden, in andere gevallen 

moeten er nieuwe installaties komen. Daarbij kan rekening gehouden worden met de volgende 

aspecten: 

 Type installatie: 

o Centrale installaties: als er centrale installaties in het gebouw zijn kan gekeken worden 

of de infrastructuur geschikt is om in een later stadium over te schakelen op een 

duurzame warmtebron zoals een duurzaam warmtenet, WKO of lucht-water 

warmtepomp.  

o Individuele installaties: rekening houden met de benodigde ruimte voor de overstap 

naar individuele voorzieningen zoals warmtepompen. Een standaard warmtepomp 

vraagt een opstellingsruimte van ca. 1m bij 1 m. 

 Bemetering: individuele bemetering faciliteert de inzet van monitoring en verrekenings-

instrumenten zoals de energieprestatievergoeding. 

 Natuurlijke momenten gebruiken: het is vaak efficiënter om installaties te vervangen op een 

‘natuurlijk moment’; dus aan het einde van het levensduur of als de investering zich terug 

heeft betaald. Als rekening wordt gehouden met de overstap naar duurzame bronnen op 

lange termijn (8–10 jaar) kan een hybride warmtepomp direct besparing opleveren. Als 

overstap plaatsvindt op korte termijn (1-3 jaar) kan ook gekeken worden naar huren van een 

CV-ketel. 

Financiële consequenties 

Toepassen van duurzame maatregelen gaat meestal gepaard met – ten opzichte van een niet 

duurzaam alternatief – hogere initiële kosten en lagere gebruikskosten. Dit geldt ook voor het 

toepassen van warmtepompen ten opzichte van gasketels: de investering aan het begin is hoger, de 

energiekosten gedurende de technische levensduur zijn lager. In plaats van te rekenen met 

terugverdientijden kan het beste een “Total Costs of Ownersship” (TCO) benadering gebruikt worden; 

hierbij worden de totale levensduurkosten in beeld gebracht, al dan niet rekening houdend met 

scenario’s voor het verloop van de energiekosten over de technisch/economische levensduur van de 

investering. 

 

In opdracht van Netbeheerder Stedin rekende ingenieursbureau DWA vanuit een TCO-benadering uit 

dat nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting meestal goedkoper uit zijn dan woningen met 
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een aardgasaansluiting over een periode van 15 jaar4. DWA hield rekening met verschillende 

woningtypes en bouw- en installatietechnische varianten.  

 

Onderstaand is een ruwe5 benadering gegeven van de te verwachten investerings- en 

exploitatiekosten voor het systeem bij blokverwarming. De investeringen in bouwkundige maatregelen 

zijn hier buiten gelaten. De benadering is gemaakt voor een hybride systeem in een beperkt 

gerenoveerd woongebouw en voor een all-electric systeem in een uitgebreid gerenoveerd (of nieuw) 

woongebouw. De kosten zijn in beide gevallen bepaald voor een gesloten bodemsysteem en een open 

bodemsysteem. 

 Investering Jaarlijkse kosten 

 Installatie Bron Energie Onderhoud 

All-

electric 

Open 

bron 

€ 210k € 320k € 17,7k € 11,5k 

Gesloten 

bron 

€ 210k € 230k € 14,2k € 3,1k 

Hybride Open 

bron 

€ 200k € 300k € 60,5k € 11,7k 

Gesloten 

bron 

€ 200k € 300k € 53,1k € 4,2k 

 

Uitgangspunten all-electric variant: 

• 10.000 m2 

gebruiksoppervlak 

• Grondig gerenoveerd of 

nieuwbouw: 30 W/m2 

vermogen en 25 kWh/m2 

per jaar warmtevraag 

• Netto warmtapwatervraag: 

5 GJ/jaar (1390 kWh/jaar) 

per appartement  

• 100% verwarming door 

warmtepomp, ook het 

tapwater 

• Gemiddelde COP 

warmtepomp 4 

• Gemiddelde COP 

warmtepomp voor 

tapwater: 3 

• Energiekosten €0,10/kWh 

Uitgangspunten hybride variant: 

• 10.000 m2 gebruiksoppervlak 

• Matig gerenoveerd: 60 W/m2 vermogen en 72 kWh/m2 per 

jaar warmtevraag 

• 50% basisvermogen door warmtepomp, waarmee 70% van 

de jaarlijkse vraag voor ruimteverwarming wordt geleverd; 

een gasketel levert de overige 30% en het tapwater 

• Netto warmtapwatervraag: 5 GJ/jaar (1390 kWh/jaar) per 

appartement  

• Gemiddelde COP warmtepomp voor cv: 4 

• Gemiddelde COP warmtepomp voor tapwater: 3 

• Energiekosten €0,10/kWh, €0,55/m3 gas 

 

Uitgaande van 75 m2 gebruiksoppervlak per appartement, beslaan 133 appartementen de 10.000 m2 

uit het bovenstaande rekenvoorbeeld. De investering per appartement bedraagt dan tussen de € 3.300 

tot € 4.000 bij een all-electric systeem. Tegenover een hogere initiële investering staan echter lagere 

woonlasten voor de bewoner. De energie en onderhoudskosten bij de all-electric variant bedragen per 

appartement ca. € 130 /jaar bij een gesloten bronsysteem en ca. € 220 /jaar bij een open systeem. 

                                                      
4 Het rapport is te downloaden op de website van Stedin: https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-

innovaties/een-klimaatneutrale-samenleving/one-planet-thinking/woningen-zonder-gasaansluiting-meestal-

goedkoper-uit  
5 Deze cijfers zijn bedoeld om een globaal beeld te geven. Precieze kosten hangen sterk af van de type woning en 

de lokale context. 

https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/een-klimaatneutrale-samenleving/one-planet-thinking/woningen-zonder-gasaansluiting-meestal-goedkoper-uit
https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/een-klimaatneutrale-samenleving/one-planet-thinking/woningen-zonder-gasaansluiting-meestal-goedkoper-uit
https://www.stedin.net/over-stedin/duurzaamheid-en-innovaties/een-klimaatneutrale-samenleving/one-planet-thinking/woningen-zonder-gasaansluiting-meestal-goedkoper-uit
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Bovendien hoeven er geen aansluitkosten voor het gasnet betaald te worden en wordt er ook geen 

vastrecht voor gas in rekening gebracht. 

Lagere woonlasten verantwoorden een hogere woningwaarde6. Vanuit het oogpunt van lagere 

woonlasten is het voor particulieren ook mogelijk om extra hypotheekruimte van €25.000,- te krijgen 

bij Nul-op-de-Meter woningen. Woningcorporaties mogen bij Nul-op-de-Meter woningen een 

energieprestatievergoeding in rekening brengen bij hun huurders tussen de €1,- en €1,50 per m2.  

Opbouw kosten energiesystemen op hoofdlijnen7 

 

                                                      
6 Verschillende velddagen met makelaar-taxateurs naar Nul-op-de-Meter renovaties laten het waardestijgende 

effect zien van duurzame maatregelen, zie ook: http://www.nom-taxatie.nl/.  
7 N.B. De energiekosten bij een open bron systeem zijn hoger omdat er slechts een beperkte koelbehoefte is 

(woonfunctie); voor het vereiste thermisch evenwicht in de bodem moet er veel warmte worden geregenereerd 

(met behulp van een dry-cooler wordt dan ’s zomers warmte uit de buitenlucht teruggebracht in de bodem). 

http://www.nom-taxatie.nl/

