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Voorwoord 
 
De energietransitie is nodig om tot de gewenste reductie van CO2 uitstoot te komen. Ook 
voor de gebouwde omgeving van De Blaak. Dat gaat via beperking van de energievraag en 
verduurzaming van de energiedragers. 
 
Dit rapport maakt duidelijk dat een energietransitie in De Blaak, gebruik makend van 
gasconcepten een optie is die het verdient om serieus overwogen te worden naast eerder 
voorgestelde scenario’s. 
Er zijn veel goede argumenten aan te voeren waarom een gas scenario voordeel biedt 
boven de alternatieve scenario’s zoals aanleg van een warmtenet of all-electric 
oplossingen. 
 
Concrete ervaringen in de wijk duiden erop dat de bestaande woningen en gebouwen 
zonder buitengewoon ingrijpende maatregelen en op voor de eigenaren passende en 
natuurlijke momenten tot realistische energie prestaties kunnen komen. 
 
Grote wijzingen in de bebouwing van De Blaak in de komende decennia zijn niet te 
verwachten. De bestaande energie infrastructuur voor gas en elektriciteit is voldoende 
gedimensioneerd, en bewezen betrouwbaar om alle gebouwen en woningen, in hun huidige 
staat, van warmte en elektriciteit te voorzien. Bewoners en eigenaren blijken in zekere 
mate bereid te investeren in hun gebouwen als daarmee het energiegebruik kan worden 
gereduceerd. Deze trend is in de wijk allang ingezet. Verbouwingen en groot onderhoud 
aan woningen zijn voortdurend gaande, en met voldoende handelingsperspectief is men 
graag bereid daarbij aanvullende energie- besparende maatregelen te nemen. 
Overheidsmaatregelen zoals adviezen en subsidies stimuleren dat gedrag. Gelijktijdig 
worden van diezelfde overheden besluiten verwacht over de toekomstige 
energievoorziening in De Blaak. Een besluit waarbij de bewoners een helder en begrijpelijk 
gemotiveerd scenario wordt voorgelegd kan rekenen op draagvlak. 
 
Dit rapport onderbouwt dat de transitiedoelen kunnen worden bereikt zonder aanleg van 
een kostbaar warmtenet of zonder dat hiervoor uitbreiding van de bestaande netwerken 
nodig is zoals wél het geval is bij de all-electric oplossing. De bestaande gas- en 
elektriciteit-netwerken worden hergebruikt en behoeven slechts het reguliere onderhoud 
zoals voorheen. Dit hergebruik is ook een vorm van duurzaamheid. Bovendien lijkt het te 
leiden tot de laagste maatschappelijke kosten. 
 
Opgemerkt moet worden dat de transitie van de gebouwde omgeving en het verder 
elektrificeren van de mobiliteit (denk: laadpalen voor elektrische auto’s) met elkaar 
concurreren om de capaciteit van het elektriciteit netwerk.  
 
Overwegende dat het elektriciteit netwerk in De Blaak is ontworpen en bedoeld voor de 
vraag naar elektriciteit voor de huishoudens, en niet voor het laden van elektrische 
voertuigen, en dat de installatie en het gebruik van laadpalen de mogelijkheden van 
energiebesparing in de huishoudens beperken, komt de vraag op of een zekere mate van 
regulering niet uiterst welkom is. Een dergelijke regulering kan voorkomen dat een 
aansluiting van een laadpaal in een straat de energiebesparingsmogelijkheden van 
anderen wezenlijk beperken. Wellicht is het te overwegen om in de wijk een gescheiden 
infrastructuur voor openbare verlichting, publieke (snel)laadpalen etc. aan te leggen en 
aanvragen voor persoonlijke laadpalen niet via de huisaansluiting maar via aansluiting op 
deze gescheiden infrastructuur te laten verlopen. 
 
We verwachten in het gas scenario een afnemende vraag naar capaciteit uit het 
gasnetwerk en een toenemende vraag naar capaciteit in het elektriciteit netwerk. 
Over de werkelijke capaciteit van het elektriciteit-netwerk bestaat (bij het opstellen van dit 
rapport) nog de nodige onduidelijkheid. Meer transparant en publiek inzicht in de 
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beschikbare capaciteit en het piekgebruik per netwerk segment is noodzakelijk om in 
samenwerking met de beheerder van het netwerk (Enexis) tot een uitgewerkt plan te 
komen voor de implementatie van dit gas-scenario, maar ook voor elk ander scenario. 
Zo’n samenwerking moet voorkomen dat het netwerk onbetrouwbaar of overbelast wordt 
ten gevolge van zonnedaken, laadpalen en hybride warmtepompen in de wijk. 
 
In de verdere toekomst liggen er mogelijkheden om de grote overcapaciteit van het 
gasnetwerk in te zetten voor waterstof. De inzet van waterstof als energiedrager heeft het 
potentieel om zowel de gebouwde omgeving als de mobiliteit tot een uitstoot van vrijwel 
nul te brengen. Die waterstof moet dan wel ‘groen’ zijn. Voorlopig is het aanbod van 
groene waterstof nog klein. Bij toenemende beschikbaarheid van waterstof kan dit worden 
ingevoerd in het gasnet om tot verdere verduurzaming van het gas te komen. 
 
Mocht bij verdere uitwerking en realisatie van dit gas-scenario blijken dat de CO2 uitstoot 
vanuit de wijk onvoldoende wordt gereduceerd, dan zou een initiatief vanuit de wijk om 
met windmolen(s), of zonneweide en aangekoppelde elektrolysers groene waterstof te 
produceren en in te voeden in een landelijk hogedruk gasnet (dat in aanleg is). De 
productie hiervan zou dan het niet gerealiseerde deel van de CO2 uitstoot moeten 
compenseren, of de wijk per saldo geheel CO2 neutraal kunnen maken. Energie Coöperatie 
De Blaak is bereid hierin een rol te spelen, door lokale participatie van bewoners in een 
van de REKS initiatieven te promoten. 
 
Augustus 2020 
Energie Coöperatie De Blaak U.A. 
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0. Inleiding 
 
In de energietransitie van Nederland worden op dit moment in de gebouwde omgeving 
vooral de inzet van all electric en warmtenetten als strategieen ingezet. Diverse overheden 
framen de energietransitie vanuit het aardgasvrij en energieneutraal maken van de 
gebouwde omgeving. De overheid verheft daarmee middelen tot een doel. 
 
De essentie ligt namelijk in vergaande reductie van CO2-emissie. Vraagreductie, het 
uitfaseren van alle fossiele energiebronnen en vervangen door duurzame bronnen vormen 
de ingredienten van een energiesysteem waarbij op elk moment net zo weinig CO2 wordt 
uitgestoten als de natuur of technische systemen weer op kunnen nemen.  
 
Voor een goede afstemming van de energievraag over de dag en over de seizoenen is een 
energetische systeemintegratie nodig, waarin alle vormen van duurzame energie een rol 
hebben: warmte, gasvormige energie en elektriciteit. Met de introductie van de term 
energieneutraal over een jaar wordt het valse beeld opgeroepen dat je zonPV in de zomer 
kunt aftrekken van energie uit een kolen- of gascentrale in de winter. 
Met de introductie van de term aardgasvrij ontstaat het beeld dat afkoppeling van de 
gasinfrastructuur een duurzame maatregel is. Terwijl gasvormige energie in het systeem 
nodig is om duurzame energie in alle seizoenen in voldoende hoeveelheden in te zetten. 
 
Deze studie is een verdiepingsstudie naar de inzet van duurzame hybride gasconcepten 
als derde weg. Deze studie is een verdiepingsstudie naar de mogelijkheden die de inzet 
van gasvormige oplossingen biedt voor de wijk de Blaak in Tilburg. In de CE studie 
'Wijkenergieplan De Blaak, CE Delft, augustus 2019, pagina 16-17 komt groen gas als 
goedkoopste optie naar voren. Redenerend van de huidige beperkte beschikbaarheid en 
benodigde hoeveelheid groen gas valt de keuze in die studie op een warmtenet of een all 
electric oplossing.  
 
De studie laat zien dat de CO2 reductiedoelen voor 2030 met de inzet van vraagreductie 
tot 70 en 50 kWh/m2 in combinatie met de inzet van hybride warmtepompen gehaald 
worden. De in te zetten energiebronnen zijn aardgas en elektriciteit. Beide energiebronnen 
ondergaan in de komende jaren een verduurzamingsslag. De inzet van zonPV en 
windmolens is bekend. Minder bekend is de potentie van groen gas uit diverse bronnen, en 
de ontwikkeling van duurzame waterstofproductie. Die ontwikkeling komt in de jaren 
twintig op gang en wordt naar verwachting grootschalig in de periode na 2030. 
(bron: Havenbedrijf Rotterdam, 2020) 
 
De kern van de achterliggende visie is dat een duurzaam energiesysteem alle 
energiedragers (warmte, gas, elektriciteit) nodig heeft, en juist niet zonder een van de drie 
kan. De inzet van kleine hoeveelheden gas vormen de smeerolie om tegen de laagste 
kosten tot een goed werkend systeem te komen. De discussie over de beschikbaarheid van 
groen gas kan worden omgebogen door hybride te denken en in mengvormen. Zo kan 
aardgas technisch gezien met 20% duurzaam gas worden vermengd zonder aanpassingen 
aan installaties, blijkens proefprojecten in Duitsland. 
 
De denkwijze in deze studie is de reductie van de energiebehoefte te regisseren in 
aansluiting op natuurlijke renovatie en onderhoudsmomenten aan woningen. De huidige 
netto warmtevraag van 90 kWh/m2 kan dalen naar 70 resp 50 kWh/m2. In potentie 
kunnen bestaande woningen hun vraag reduceren naar 30 kWh/m2 en lager. 
 
De volgende stap is het deels verschuiven van de warmtevraag van gas naar elektriciteit 
door toepassing van een hybride warmtepomp. Elektriciteit kan worden gebruikt binnen de 
contouren van de capaciteit van het wijknetwerk in De Blaak. Gas kan worden gebruikt 
voor pieken. Gegeven dat het piekvermogen van het gasnet tientallen keren groter is dan 
het elektriciteitsnet voorkomt deze benadering grote investeringen in netverzwaring. 



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  7 

Het overgebleven gasverbruik kan door bijmengen van duurzame gasvormen in stappen 
verder verduurzamen. De keuze voor een hybride vorm vraagt niet op voorhand om 100% 
inzet van groen gas, maar biedt de kans om tegen lagere maatschappelijke kosten tot een 
duurzame oplossing te komen. 
 
De Rijksoverheid geeft aan dat zij niet streeft naar zelfstandige gasnetten van groen gas. 
Het is dus niet mogelijk voor de gemeente om groen gas toe te wijzen aan wijken of 
gebouwen. De toenemende beschikheid van groen gas en waterstof niet een kwestie van 
één op één inzetten in gebouwen, maar van afnemende milieu-impact van gasvormige 
energie. 
Zo goed als het aandeel duurzame energie in elektriciteit toeneemt, zo neemt ook het 
aandeel groen gas toe die met opkomende technieken en buitenlandse import grote vlucht 
gaat maken.  
 
Een Duitse studie van het bureau EWI consulting laat zien dat de maatschappelijke kosten 
van een all electric oplossing hoger zijn dan van een hybride oplossing. De logica is dat de 
kosten van elektranetzwaring hoog zijn en vroeger of later bij de burger terecht komen. Bij 
afbouw van gasinfrastructuur zullen de netwerkkosten voor gas ook hoger worden en in 
welke vorm dan ook bij burgers terecht komen. Hetzij via verhoogde netwerkkosten, hetzij 
via subsidies of bijdragen uit algemene middelen van de overheid. 
 
Hoe energiezuiniger de woning, hoe kleiner de benodigde piek in gasvorm is. Als woningen 
in de Blaak in de jaren na 2030 verder verduurzamen naar een vraag van 30 kWh/m2, dan 
is er ook een doorgroei model voor die woningen naar all-electric in de jaren na 2030 als 
ook naar woningen op duurzaam gas na 2030. 
De studie propageert geen eindplaatje, maar een haalbare weg naar de doelen van 2030 
en 2050. 
 
De Energie Coöperatie De Blaak heeft de gemeente Tilburg gevraagd om een 
verdiepingsstudie naar alternatieve oplossingen, omdat zij in het algemeen en voor haar 
bewoners zoekt naar CO2-reductie tegen de laagst mogelijke kosten. Dat is ingevuld door 
het onderscheid. 
 
"laagste eindgebruikerskosten" =  alle kosten die een eindgebruiker moet betalen voor een 
aardgasvrije strategie, waaronder energie- en onderhoudslasten, gebruik van installaties 
en isolatie, en eventuele aansluitbijdrages. Ook subsidies en belastingen worden 
meegerekend.  
 
"laagste nationale kosten" = De totale kosten van een warmtesysteem voor de 
Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht bij wie deze kosten neerslaan. De nationale 
kosten hebben betrekking op de gehele keten, van bron tot eindgebruiker, en omvatten 
onder andere investeringskosten (geannuïseerd over de afschrijvingstermijn van de 
investeringen), brandstofkosten en operationele kosten (of juist besparingen op deze 
kosten). Beide benadering zijn in de studie in beeld gebracht. 
 
Het is bekend dat de kosten van de energietransitie niet op een eenduidige manier worden 
toegerekend. Zo zijn isolatie- en installatiemaatregelen voor rekening van de 
gebouweigenaar. Infrastructurele maatregelen van gas- en elektriciteit worden gedragen 
door netbeheerders, die deze kosten verrekenen in jaarlijks vast te stellen netwerkkosten. 
Netwerkkosten worden dus gesocialiseerd en komen indirect ook bij de burger terecht. De 
ACM (Autoriteit Consument en Markt) controleert de hoogte van de netbeheerkosten. 
Infrastructuur kosten voor warmte worden niet gesocialiseerd, maar worden door de 
warmtenet beheerder in rekening gebracht bij de eindgebruikers. Tarieven van 
warmteleveranciers zijn gebonden aan maxima, die door de ACM worden bepaald. De 
meeste warmteleveranciers in Nederland stellen hun tarieven iets onder het maximum. 
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1. Doelen stellen voor CO2-reductie 
 
 
In de Nederlandse discussie over het klimaat is een grote focus onstaan op de inzet van 
specifieke energiedragers in de gebouwde omgeving. Vanuit de perceptie dat elektriciteit 
duurzaam kan worden opgewekt is het beeld ontstaan dat elektriciteit op elk moment van 
de dag en bij elk in te zetten vermogen duurzaam is. Het gaat in de energietransitie over 
de overgang van fossiele naar duurzame energie. Het is opvallend dat dit doel in 
Nederland voor de gebouwde omgeving gelijk wordt gesteld aan de afbouw van de 
energiebron aardgas én de energiedrager gas.  
 
Terwijl electriciteit in Nederland deels met fossiele energie (gas en kolen) wordt opgewekt. 
Grootschalig duurzaam vermogen is via wettelijke garanties van oorsprong gekoppeld aan 
specifieke grootverbruikers zoals data centres en bijvoorbeeld de Nederlandse 
Spoorwegen, en is daardoor niet ook beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Als we 
deze legale GVO’s in mindering brengen op de duurzame elektriciteitsproductie is 
geen/weinig duurzaam elektrisch vermogen beschikbaar voor de gebouwde omgeving. Wat 
de gebouwde omgeving uit het elektriciteitsnet betrekt is afkomstig van gas en 
kolencentrales en dus veroorzaakt dat veel CO2-uitstoot. 
 
In dezelfde redenering wordt het gebruik van gasnetten juist geassocieerd met CO2-
emissie, omdat de fossiele brandstof aardgas met het gebruik van het gasnet wordt 
gelijkgesteld. Terwijl de gasnetten de mogelijkheid bieden om duurzaam geproduceerd gas 
op te slaan, te transporteren en in grote vermogens in te zetten. 
 
Het gebruik van opgeslagen duurzaam gas zal in de komende decennia namelijk de 
‘smeerolie’ worden van een duurzaam energiesysteem. Deze opvatting begint anno 2020 
in nationale en Europese documenten post te vatten, zoals de recent verschenen 
waterstofvisie van het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. 
[bron: NL waterstofvisie; bron: EU waterstofvisie] 
 
Het hoofddoel van de energietransitie is CO2-reductie. De klimaatdoelen van Parijs vragen 
om reductie met tenminste 49% in 2030 en voor 2050 met 90-95%. De wereldwijde 
temperatuurstijging moet binnen de 1,5 graad Celsius blijven, gerekend vanaf het pre-
industriele tijdperk. 
 
Het maatschappelijk doel is een energieneutrale energievoorziening, waarbij 
optredende emissies op elk moment net zo laag zijn als de absorptie van emissies 
in bossen en CO2-opslag op hetzelfde moment. 
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Figuur: verloop van de broeikasgasemissies in een EU scenario met een temperatuurstijging van 1,5 
graad Celsius [Bron: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-773-F1-
NL-MAIN-PART-1.PDF] 
 
Toelichting: Deze figuur toont de resulterende CO2-uitstoot en door welke sector die wordt 
veroorzaakt. Ook staat erin hoeveel CO2 kan worden opgenomen door land en bos en door 
technieken om CO2 uit de lucht te verwijderen. 
 
De essentie van CO2-reductie in de gebouwde omgeving is energiebesparen en duurzame 
energie inzetten: Hoe lager de energiebehoefte hoe lager het op te stellen duurzame 
energievermogen. Gegeven de lage inzet van duurzame energie in Nederland, is het nog 
lang niet zover dat duurzame energie op een ‘verspillende’ manier kan worden ingezet. 
Ofwel: energiebesparing en (verwarmings) apparatuur met een hoog rendement zijn 
randvoorwaardelijk om duurzame energie voor iedereen beschikbaar te kunnen maken. 
Bruikbare duurzame energie zal nog lange tijd een schaars goed zijn. 
 
Nederland heeft een relatief laag duurzame energie doel van Europa én staat het verst af 
van het bereiken van haar eigen doel. 
 

 
Figuur: aandeel duurzame energie en de doelstellingen voor 2020. Afbeelding NRC; bron Eurostat 
 
In deze studie is gewerkt met emissiecijfers voor elektriciteit op basis van de gemiddelde 
mix, zoals beschreven op de website CO2emissiefactoren.nl. De actuele waarde voor 2020 
is 0,48 kg CO2 per kWh gebruikte stroom. 
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Voor aardgas is gerekend met 1,89 kg CO2 per m3 aardgas. 
 
Voor 2030 zijn lagere emissiecijfers ingezet voor elektriciteit, in de veronderstelling dat de 
inzet van windmolens en zonPV zal toenemen aan de ene kant, maar dat het aandeel 
elektriciteit in de totale energiemix ook zal groeien. Dat verwatert het aandeel duurzame 
energie in elektriciteitsopwekking. Er wordt voorzichtig gerekend met 0,30 kg CO2 per 
kWh stroom. 
 
Op een soortgelijke manier wordt de inzet van warmtenetten a priori geassocieerd met 
duurzaamheid, terwijl de duurzaamheid afhangt van de in te zetten energiebronnen voor 
warmteopwekking. Met name de politieke afspraak om de emissies van biogene 
energiebronnen op nul te stellen vormt de basis van de rekentechnisch gunstige emissie-
cijfers van warmtenetten met biogene bronnen, zoals afvalverbranding en 
biomassaverbranding. [Bron: Nederlandse emissiedragers 2019] 
Voor biomassa wordt daarom gerekend met 109,6 kg/CO2 per GJ, die volgens Noorse 
onderzoekers leidt tot 43% daarvan als toename van de CO2-emissie gerekend over de 
eerste 100 jaar. 
 
De nadruk in de Nederlandse discussie over de energietransitie is gelegd op het vervangen 
van de energiedrager gas door warmte en elektriciteit. Doel van deze studie is de 
ontwikkeling van een alternatief waarbij de nadruk ligt op CO2-reductie door het beperken 
van het energiegebruik aan ene kant, en het verduurzamen van de energiebronnen aan de 
andere kant. Door uit te gaan van de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur 
ontstaat een maatschappelijk interessant alternatief. Duurzame energie laat zich 
transporteren in alle vormen van energie: gas, elektriciteit en warmte. De infrastructuur 
op zich bepaalt niet de duurzaamheid, maar zorgt wel voor de afstemming van vraag en 
aanbod.  
 
Energiebesparing en duurzame energie bepalen primair de CO2-reductie. Een hybride 
benadering maakt het mogelijk om duurzame energie in passende vormen aan de 
energievraag te laten voldoen. Gebruik maken van de bestaande infrastructuur in de wijk, 
inzetten van bestaande energiedragers gas en elektriciteit, en door vraag en aanbod juist 
op elkaar af te stemmen, maken we het mogelijk om met steeds duurzamere energie aan 
de energiebehoefte te voldoen en de CO2 doelen te bereiken. 
 

 
Figuur: huidige infrastructuur voor gas excl duurzame energie. Bron: Trecodome 
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Figuur: huidige infrastructuur voor elektriciteit excl duurzame energie: Bron: Trecodome 
 

  



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  12 

2. Energie in woonwijk de Blaak 
 
De wijk De Blaak ligt aan de westrand van Tilburg. De ruim 2500 woningen bevinden zich 
in het midden en hogere segment van de woningmarkt. 

 
Figuur: locatie van de Blaak, aan de westkant van de Ringbaan West in Tilburg. 
 
De woningen in de Blaak dateren grotendeels uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De 
woningen zijn aangesloten op het gas- en elektriciteitsnet van Enexis. Woningen uit de 
jaren 80 kennen enige vorm van isolatie. In de loop van de tijd hebben bewoners ook 
verbeteringen doorgevoerd, zoals aanvullende spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. 
Gegeven de leeftijd van de woningen worden anno 2020 met regelmaat kozijnen 
vervangen, en zal ook vervanging van dakpannen aan de orde komen. Dergelijke ingrepen 
vormen goede aangrijpingspunten voor verdere verbetering van de isolatie. 
 

 
Figuur: woningtypologie De Blaak; huispedia.nl, geraadpleegd op 22 januari 2020 
 
Uit de open data van Enexis blijkt dat het gasverbruik in het postcodegebied van de Blaak 
in 2019 gemiddeld 2197 m3 gas per jaar is. 
 
Uit de wijk zijn een aantal woningen genomen waarvan het gemiddeld energiegebruik op 
postcode niveau in de open data van Enexis beschikbaar is. De gegevens van 2013 en 
2019 zijn in beschouwing genomen om veranderingen in energiegebruik in beeld te 
brengen. 
 
De analyse is gemaakt voor drie deelgebieden, Woningen aan de Beeklaan zijn deels in het 
midden en deels in het hogere segment; de Regge uit het middensegment en woningen 
aan de Vliestroom en Lauwers uit het hogere segment. 
 
 



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  13 

 
Figuur: spreiding per postcode in het gasverbruik, elektriciteitsverbruik en zon PV panelen. Hoe intensiever de 
kleur, hoe hoger het verbruik, cq hoe groter het gemiddeld aantal panelen per postcode gebied. Bron: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/21/op-het-eigen-dak-liggen-de-zonnepanelen-het-eerst-a3991271 
 
 
De NRC heeft een interactieve kaart uit de open data op haar website gepubliceerd. 
De spreiding in het energiegebruik en de aanwezigheid van zon PV-panelen is duidelijk 
zichtbaar in de ingekleurde kaarten van De Blaak. 
 

 
Figuur: ontwikkeling toepassing zonPV panelen in de Blaak, Tilburg 
Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/21/op-het-eigen-dak-liggen-de-zonnepanelen-het-eerst-a3991271 
 
In de periode van 2013 tot 2019 hebben bewoners geinvesteerd in zon PV-panelen zoals 
blijkt uit bovenstaande figuur. 
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Tabel: energiegebruik voor woningen in De Blaak, ontleend aan open data van Enexis op 
postcode 6 niveau. 
 

 
 
 
Het gas- en electriciteitsverbruik in De Blaak van de wijk als geheel is tussen 2013 en 
2019 gedaald. In de afzonderlijke straten met postcodes waarin alleen woningen vallen is 
de daling nog duidelijker waar te nemen. Verondersteld wordt dat de daling mede 
veroorzaakt is door energiebesparende maatregelen die bewoners aan hun woningen 
hebben doorgevoerd. 
 
De drie straten zijn gekozen om een goede afspiegeling te krijgen van de voorkomende 
woninggroottes. 
 
In het rapport worden de woningen aan de Beeklaan, en de Vliestroom als referentie types 
verder aangehouden, omdat deze nauw aansluiten op de twee voorbeeldsheets uit de CE 
studie voor de wijk de Blaak. 

De Blaak, postcode 5032 De Blaak, postcode 5032
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 2099 4696 mediaan 1932 4050
min 1216 2717 minimum 1138 2412
max 5700 14381 maximum 9283 14543
gemiddeld 2185 5168 gemiddeld 2016 4418

Beeklaan Beeklaan
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 1925 4794 mediaan 1661 4337
minimum 1407 3502 minimum 1216 2787
maximum 2073 7280 maximum 2063 6097
gemiddeld 1864 4894 gemiddeld 1680 4164

Regge Regge
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 1491 3779 mediaan 1391 3256
minimum 1232 3128 minimum 1172 2854
maximum 1647 4861 maximum 1572 4134
gemiddeld 1461 3857 gemiddeld 1364 3357

Vliestroom, Lauwers Vliestroom, Lauwers
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 2569 6727 mediaan 2365 5596
minimum 2383 6027 minimum 2212 5187
maximum 2754 7427 maximum 2518 6004
gemiddeld 2569 6727 gemiddeld 2365 5596
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De daling van het gasverbruik in woongebieden varieert tussen de 7 en 14% in de periode 
2013 tot 2019. De daling van het electriciteitsverbruik bedraagt tussen de 10 en de 17% 
per woning. 
 
De daling van het elektriciteitsverbruik kan ook het effect zijn van de installatie van zonPV 
panelen. De open data registreren namelijk de hoeveelheid ingekochte elektriciteit.  
De hoeveelheid zonPV stroom die vanuit de panelen direct verbruikt is, leidt ertoe dat er 
minder hoeft te worden ingekocht. De hoeveelheid zonPV stroom die aan het net wordt 
geleverd is in deze cijfers niet in beeld gebracht. PV-stroom naar het net draagt bij aan de 
verduurzaming van de elektriciteitsproductie in het algemeen, maar niet aan 
verduurzaming van de woning zelf. 
 
Financieel wordt alle opgewekte energie in mindering gebracht via de methode van 
salderen op jaarbasis. De financiële salderingsregeling wordt de komende jaren overigens 
versoberd. Financieel is de salderingsregeling van belang in de woonlasten-afwegingen die 
later in het rapport aan bod komen. 
 

Verschil Verschil in percentage tov 2013
De Blaak, postcode 5032 De Blaak, postcode 5032
2019 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan -167 -646 mediaan -8% -14%
minimum -78 -305 minimum -6% -11%
maximum 3583 162 maximum 63% 1%
gemiddeld -169 -750 gemiddeld -8% -15%

Beeklaan Beeklaan
2019 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan -264 -457 mediaan -14% -10%
minimum -191 -715 minimum -14% -20%
maximum -10 -1183 maximum 0% -16%
gemiddeld -185 -729 gemiddeld -10% -15%

Regge Regge
2019 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan -100 -523 mediaan -7% -14%
minimum -60 -274 minimum -5% -9%
maximum -75 -727 maximum -5% -15%
gemiddeld -97 -499 gemiddeld -7% -13%

Vliestroom, Lauwers Vliestroom, Lauwers
2019 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan -204 -1132 mediaan -8% -17%
minimum -171 -840 minimum -7% -14%
maximum -236 -1423 maximum -9% -19%
gemiddeld -204 -1132 gemiddeld -8% -17%



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  16 

Qua CO2-emissie is er duidelijkheid nodig over het verschil tussen direct gebruik en 
levering aan het net. Direct gebruik van PV leidt tot een lagere inkoopbehoefte net als 
energiebesparing; levering aan het net leidt tot een lagere CO2-emissie factor voor het 
electriciteitsnet. De netlevering van PV aan het net is meegenomen in algemene CO2-
emissie factoren. Het is een dubbeltelling als zowel het net, als de woning de netlevering 
naar zich toe rekenen. 
 

 
Figuur: schematische weergave van duurzame energie opwekking voor het net en aan de 
woning. De energieopwekking aan de woning is deels voor eigen gebruik en deels voor de 
verduurzaming van de productie. De financiële saldering gaat vanaf 2023 het onderscheid 
tussen direct gebruik en netlevering maken. 
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Kadastrale informatie geeft het vloeroppervlak per woning aan. Bovenstaande figuur geeft 
het gas- en elektriciteitsverbruik per m2 aan. Als gezegd gaat het hier om de particuliere 
verbruiken in de wijk. Publieke verbruiken zoals straatverlichting en openbare laadpalen 
vallen buiten deze dataset. 
 
Er is altijd spreiding in gebruik: in identieke woningen zijn altijd zuinige en minder zuinige 
verbruikers. Zelfs in deze statistiek van meerdere woningen per postcode is er verschil 
tussen de mediaan (de middelste waarneming) en het gemiddelde. Dat illustreert dat de 
minder zuinige bewoners relatief meer gebruiken, dan de zuinige bewoners minder 
gebruiken. 
 
De woningen aan de Regge en Vliestroom / Lauwers zijn in de studie gebruikt voor de 
doorrekening van strategieen. 
 
De netto warmtevraag van de woningen in de huidige situatie ligt rond de 90 kWh/m2 
uitgaand van een gebruikelijk gasverbruik ten behoeve van warm tapwater en koken. 
Deze cijfers komen goed overeen met waarden die gelden voor label A en label B 
woningen. 
 
De CO2-emissie van een woning aan de Beeklaan komt uit op 5170 kg CO2/jaar voor gas 
en elektra verbruik 
De CO2-emissie van een woning aan de Regge komt uit op 4230 kg CO2/jaar voor gas en 
elektra verbruik De CO2-emissie van een woning aan de Vliestroom komt uit op bijna 7200 
kg CO2/jaar. 
 
In de volgende paragraaf komen de mogelijkheden aan bod om de huidige warmtevraag te 
reduceren naar meer duurzame niveaus van 70 – 50 – 30 kWh/m2 plus opties voor 
besparing op warm tapwater en elektriciteit. 

Per m2
Beeklaan 140 m2 Beeklaan
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 13,7 34,2 mediaan 11,9 31,0
minimum 10,1 25,0 minimum 8,7 19,9
maximum 14,8 52,0 maximum 14,7 43,6
gemiddeld 13,3 35,0 gemiddeld 12,0 29,7

Regge 105 m2 Regge
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 14,2 36,0 mediaan 13,2 31,0
minimum 11,7 29,8 minimum 11,2 27,2
maximum 15,7 46,3 maximum 15,0 39,4
gemiddeld 13,9 36,7 gemiddeld 13,0 32,0

Vliestroom, Lauwers 190 m2 Vliestroom, Lauwers
2013 gas elektra 2019 gas elektra
mediaan 13,5 35,4 mediaan 12,4 29,5
minimum 12,5 31,7 minimum 11,6 27,3
maximum 14,5 39,1 maximum 13,3 31,6
gemiddeld 13,5 35,4 gemiddeld 12,4 29,5
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3. De woningen stapsgewijs verder isoleren en gezond 
ventileren 

3.1. Energiebehoefte voor ruimteverwarming in 
stappen omlaag 

 
Bewoners van bestaande woningen brengen stapsgewijs veranderingen aan of plegen 
onderhoud. Het is de kunst om onderhoud, verbetering en energiebesparing hand in hand 
te laten gaan. Er is voor de woningen in de Blaak in potentie veel te besparen. In die zin 
geeft het Nederlandse energielabel een relatief mild oordeel over woningen. De woningen 
in de Blaak vallen in de label categorie A en B op grond van het bouwjaar. 
 

 
 
 
De huidige isolatie en ventilatietechniek bestaat uit isolatie op basis van waardes en diktes 
zoals gebruikelijk in de jaren 80. Oorspronkelijk dubbel en enkel glas zal vervangen zijn 
door HR++ beglazing. De woningen kennen afzuigventilatie, waarbij de luchttoevoer plaats 
vindt via ramen en ventilatieroosters. 
 
Om een CO2-reductie van 50% in 2030 en 90% in 2050 te bereiken vormen 
energiebesparende maatregelen een bepalend deel van het palet aan mogelijkheden. 
 
Wat kan een bewoner doen 

- Beter isoleren, voor een lagere warmtevraag 
- Beter ventileren, warmte en koelte terugwinnen 
- Betere installatie, douche water warmteterugwinnen 
- Duurzame energie opwekken voor warm water en electriciteit 

 
De investeringen kunnen hanteerbaar worden gemaakt door de maatregelen te 
combineren met onderhoud. Een lagere warmtebehoefte leidt tot een lagere 
energierekening. 
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De CO2-emissie voor verwarming daalt evenredig met de bereikte besparingen, zolang het 
verwarmingssysteem en de energiebron hetzelfde blijft. 
 
Verdere CO2-reductie wordt mogelijk als de energiebron zelf ook verduurzaamt. 
 

 
De stap naar 70 kWh/m2 kan worden gemaakt door het dak te isoleren met 
isolatiewaarden op nieuwbouwniveau, tenminste Rc=6 m2K/W. Zorg dat de woning 
rondom overal isolatie kent. Denk ook aan zonwering en zomernachtventilatie. 
 
Ervaring van een bewoner in De Blaak: 
Blaak TOEK-woning uit 80’er jaren kan met relatief simpele aanpassingen: extra 
spouwmuur-isolatie, kunststof kozijnen, HR++ glas, HR-ketel voor verwarming onder 70 
kWh/m2 per jaar komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  20 

 
 
De stap naar 50 kWh/m2 kan worden gemaakt door de woning te voorzien van een 
balansventilatiesysteem om energiezuinig te kunnen ventileren. In de winter blijft het 
warm; in de zomer blijft het koeler in de woningen. Extra ventilatie met ramen voor 
zomernachtventilatie zorgt samen met zonwering voor een prettig binnenklimaat 
 

 
 
De stap naar 50 kWh/m2 is ook te maken door de buitengevel van extra isolatie te 
voorzien, teminste op nieuwbouwniveau. Rc>4,5 tot 6 m2K/W. Ook luchtdichting tegen 
ongewenste verliezen is nodig. Ventilatielucht komt binnen door ramen en roosters. Extra 
ventilatie met ramen voor zomernachtventilatie zorgt samen met zonwering voor een 
prettig binnenklimaat 
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Een woning met een goed geisoleerde schil en balansventilatie leidt tot een netto 
warmtevraag van 30 kWh/m2. In de winter blijft het warm; in de zomer blijft het koeler in 
de woningen. Extra ventilatie met ramen voor zomernachtventilatie zorgt samen met 
zonwering voor een prettig binnenklimaat. 

3.2. Energiebehoefte voor ventilatie met 80% 
omlaag 

Woningen die volgens gangbare bouweisen zijn geisoleerd verliezen net zoveel warmte 
door de schil als door ventilatieverliezen. Bij toepassing van een balansventilatie systeem 
wordt de woning goed geventileerd en wordt de afgezogen warmte overgedragen aan de 
verse toevoerlucht. 
In de zomer wordt de koude uit afgezogen binnenlucht overgedragen aan de toevoerlucht, 
die daarmee veel koeler is, dan wanneer via roosters of ramen lucht naar binnenkomt. 
 

3.3. Energiebehoefte voor warm water omlaag van 
30 kWh/m2 naar 15 kWh/m2 

Het energiegebruik voor warm tapwater kan worden gehalveerd door waterbesparende 
maatregelen, het toepassen van douche water warmteterugwinning en de inzet van zonne-
energie voor het verwarmen van warm water. 
 
Dat laatste kan met behulp van een zonne-boiler. In een thermische collector op het dak 
wordt een vloeistof verwarmd, die de warmte afdraagt aan een buffervat voor warm water. 
De cv-ketel verwarmt het water voor gebruik bij tot het gewenste temperatuurniveau. 
 
Warm water kan ook worden voorverwarmd met zon PV-panelen. Als de PV-panelen een 
warmtepomp aandrijven als de zon schijnt, wordt er twee keer zoveel warmte 
geproduceerd dan als de PV panelen warm water met stroom verwarmen. 
 
Naverwarming van warm water tot het gewenste niveau kan met een cv-ketel 
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3.4. Energiebehoefte voor huishoudelijke electriciteit 
omlaag 

Het huishoudelijke electriciteitsverbruik in de Blaak ligt met 30 kWh/m2 op gebruikelijke 
niveaus. Bij gebruik van de meest efficiente apparatuur, zoals A+++ witgoedapparatuur 
en door het vermijden van standby verliezen is een 40% lager electriciteitsverbruik 
mogelijk. [bron: https://www.hier.nu/uploads/inline/Shift%20Innovatie%20-
%20Analyse%20huishoudelijke%20apparaten%2018-11-16.pdf] 
 
 
Het volgende hoofdstuk gaat in op de duurzaamheid van de verschillende energiedragers 
Daarna komen de installatiekeuzes aan bod. 
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4. Verduurzaming van alle energiedragers 

4.1. Verduurzaming van energiedrager elektriciteit 
 
Elektriciteit is in Nederland anno 2020 hoofdzakelijk gebaseerd op de inzet van aardgas en 
kolen in electriciteitscentrales. Doorgaande ontwikkeling wind op zee, wind op land, 
grootschalige PV en PV in gebouwde omgeving leidt tot verduurzaming van 
electriciteitsopwekking. Risico is dat de electrificering van zowel mobiliteit, als de 
gebouwde omgeving en de forse uitbreiding van het electriciteitsverbruik door nieuwe 
datacentres leidt tot verwatering van het percentage duurzame electriciteit.  
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Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  25 

4.2. Verduurzaming van energiedrager warmte 
 
De verduurzaming van warmtenetten is grotendeels gebaseerd op de inzet van restwarmte 
uit andere sectoren, en de inzet van biogene brandstoffen zoals biomassa en 
afvalverbranding. 
 
Wanneer de momentane emissie van deze bronnen wordt afgezet tegen de momentane 
absorptiecapaciteit van de natuur, zijn biogene bronnen minder duurzaam dan anno 2020 
wordt voorgesteld. Biogene brandstoffen worden nu nog ‘gecompenseerd’ door de 
absorptie die in de aangroei periode wordt plaatsvindt. De urgentie van CO2-reductie 
maakt dat er geen tijd is om te wachten op deze absorptie. De CO2-reductie resultaten 
moeten direct gerealiseerd worden. 
 
Er is daarom een verschil tussen biomassa die lang-cyclisch is, dat wil zeggen langzaam 
weer aangroeit en biomassa die heel snel weer aangroeit. Bij lang-cyclische biomassa 
duurt het meer dan 100 jaar voordat een bos de emissie weer heeft opgenomen die is 
vrijgekomen bij verbranding. Vanwege de urgentie van het tegengaan van 
klimaatverandering is er geen tijd om de emissie van biomassa ‘tijdelijk’ toe te voegen aan 
de atmosfeer. 
 
Om dit onderwerp te kwantificeren heeft de NTNU in Noorwege een bio-GWP index 
ontwikkeld om het effect van de toename van CO2 emissie in de atmosfeer te 
kwantificeren. De vermenigvuldiging van de directe emissie van 109,6 kg CO2 per GJ 
biomassa met een factor 43% leidt tot een emissie die niet ver af ligt van de emissie van 
aardgas. Er is daarom aanleiding om kritisch te zijn over de inzet van biomassa voor 
stadsverwarmingsdoeleinden en in elektriciteitscentrales. 
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4.3. Verduurzaming van energiedrager gas 
 
Doorgaande ontwikkeling in de verduurzaming van gas. Superkritische vergassing van 
biogene producten leidt tot hogere efficiencies en circulaire benutting van grondstoffen. 
De productie van groene waterstof begint vlucht te nemen. [Bron: Havenbedrijf Rotterdam 
2020] De techniek wordt marktrijp. Risico is dat de waterstofmarkt gedomineerd wordt 
door blauwe of grijze waterstof uit aardgas, al of niet in combinatie met CO2-opslag. 
De ontwikkeling van biogas uit afvalwaterzuiveringsinstallaties op grote en kleine schaal 
komt tot ontwikkeling. 
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Groen afval kan bij centrale afvalverwerkers worden verwerkt tot biogas. 
 
 
 
 

 
Groen afval kan op decentrale plaatsen worden verwerkt tot biogas: [bron: The Waste 
Transformers, Amsterdam] 
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Groene waterstof is gebaseerd op elektrolyse met stroom uit duurzame bronnen. 
Naast groene waterstof bestaat er ook grijze waterstof, geproduceerd uit aardgas en 
blauwe waterstof, waarbij de vrijkomende CO2 uit aardgas wordt opgeslagen in de bodem. 
 
 

 
 
Superkritische watervergassing is een innovatieve technologie die natte biomassa (afval-) 
stromen zoals mest, groenafval en rioolslib converteert in duurzame energie en 
herbruikbare grondstoffen. SCW Systems bouwt een demonstratie-installatie in Alkmaar. 
Al in 2023 zal deze techniek kunnen zorgen voor invoeding van vijfhonderdduizend 
m3 groen gas. Bron: https://www.gasunie.nl/expertise/groen-gas/superkritische-
watervergassing 
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De beschreven ontwikkelingen zullen ertoe zullen leiden dat het gas uit het gasnet steeds 
verder gaat verduurzamen en dat dus de uitstoot van CO2 door gasgebruikers hierdoor zal 
afnemen. 
Het gasnet maakt een effectieve opslag van energie mogelijk. Koppeling van gas- en 
elektra infrastructuur kan het probleem van de intermitterende duurzame 
energieopwekking uit zon en wind effectief oplossen. 
 
 

 
Figuur: conceptuele weergave energie-infrastructuur op basis van groen gas en H2 
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4.4. Alle energiedragers verduurzamen en integreren 
 
Het kenmerk van duurzame energie is dat deze fluctuerend wordt opgewekt, afhankelijk 
van weersomstandigheden. Afstemming van het aanbod op de vraag heeft als aspecten 

- Hoeveelheid: de energiebehoefte van woningen maakt het verschil in de benodigde 
hoeveelheid duurzame energie 

- Beschikbaarheid in de tijd: het moment van opwekking van met name stroom 
bepaalt de bruikbaarheid; warmte en vooral gasvormen zijn langer te bewaren 

- Vermogen in de tijd: warmte- en gasnetten leveren per aansluiting meer vermogen 
dan elektriciteitsnetten Dit onderwerp komt elders in het rapport aan de orde. 

 
Opslag van (duurzame) energie wordt een noodzakelijk onderdeel van een duurzaam 
energiesysteem om de momenten van opwekking en gebruik te overbruggen. 
Dat kan op kleine schaal (batterij); op grotere schaal (buurtbatterij; waterstof) of door de 
levering van duurzame energie uit een externe bron, zoals bijvoorbeeld ingekochte 
waterstof uit de Sahara of het Midden-Oosten. 
 

 
 
De benutting van gasvormige energie in de gebouwde omgeving in kleine hoeveelheden 
biedt de kans om tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten tot vergaande CO2 
reductie te komen, omdat gasvormige opslag van duurzame energie in staat is om de 
seizoenseffecten van verwarming van gebouwen te overbruggen. [Bron: Fraunhofer, 
ADEME] 
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5. Netwerken in woonwijken 
 
De infrastructuur in de bestaande nederlandse woonwijken heeft genoeg capaciteit en de 
betrouwbaarheid om op elk moment in de energievraag (voor warmte en elektriciteit) te 
voorzien. Er ontstaan pas problemen met deze infrastructuur als we de netwerken op een 
andere manier gaan gebruiken.  
De energie infrastructuur in De Blaak bestaat uit een gasnet en een elektriciteitsnet.  
Het gasnet is bedoeld voor het verwarmen van de woningen. Een G4-gasnetaansluiting in 
De Blaak heeft een vermogen van 60 kW. Een G6-aansluiting heeft een vermogen van 100 
kW. De transportcapaciteit van dit netwerk is zodanig dat alle huizen gelijktijdig hun 
gasketels op vol vermogen (i.e. bij strenge vorst) kunnen draaien. 
 
Het elektriciteitsnet is uitgelegd op huishoudelijk elektriciteitsverbruik en heeft aanzienlijk 
minder vermogen dan het gasnet. De meeste woningen in de Blaak zijn aangesloten met 
één beveiliging die de maximale stroom beperkt tot 35 Ampère waardoor het maximale 
elektrische vermogen wordt beperkt tot 8 kW. Een deel van de woningen heeft een 
zogenaamde 3 fase aansluiting met per fase een beperking van 25 Ampère waardoor het 
maximale elektrische vermogen wordt beperkt tot 17 kW. 
 
Een reeks woningen wordt via een gemeenschappelijke kabel in de infrastructuur 
verbonden met een MS/LS trafo (middenspanning/laagspanning) van Enexis. De kabel en 
de trafo zijn er niet op berekend dat alle woningen in de reeks gelijktijdig het maiximale 
elektrische vermogen afnemen. In De Blaak is erop gerekend dat bij piek stroomgebruik 
het gemiddelde per woning op (1,5 tot 2,5 kW) ligt. Als het gemiddelde van een reeks 
woningen hoger komt te liggen dan dit cijfer, dan wordt de kabel en/of de trafo overbelast.  
 
Dat betekent dat elke toevoeging aan elektrisch vermogen in principe tot netverzwaring 
leidt. De drie maatschappelijke toevoegingen zijn: elektrisch verwarmen met een 
warmtepomp; elektrisch laden en zon PV-panelen. 
 
warmtepomp 
Wordt het elektriciteit netwerk gebruikt voor verwarming (zoals bij gebruik van een 
hybride warmtepomp) wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast. Voor die extra belasting 
is slechts beperkt ruimte op het net. Om een wezenlijke bijdrage vanuit het 
elektriciteitsnet voor de verwarming van woningen te kunnen leveren moet de woning 
goed geïsoleerd zijn (beperken warmtevraag) en (voor een goed functioneren van 
warmtepompen) een lage temperatuur afgifte systeem hebben. Een warmtepomp voor een 
goed geisoleerde woning heeft een vermogen tussen 5 – 7 kW en een elektrisch vermogen 
tussen de 1,5 en 4 KW. 
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Volledige elektrificering van woningen vraagt om beperking van de warmtevraag, zodat 
slechts kleine vermogens nodig zijn. Naast verdergaande isolatie is een lage temperatuur 
afgiftesysteem randvoorwaardelijk voor een goed functioneren van warmtepompen. 
 
Hybride warmtepomp 
Wordt in een huishouden een hybride warmtepomp geïnstalleerd, dan is de gebruikelijke 
instelling dat de warmtepomp met behulp van elektriciteit de warmte verzorgt. Een 
warmtepomp voor een goed geïsoleerde woning heeft een (verwarmings) vermogen van 
tussen 4 en 7 kW. Een veel gebruikte hybride warmtepomp is de ELGA Type 3.0 A12/W35 
met een verwarmingsvermogen van 4,9 kW. Let op: het verwarmingsvermogen is niet 
gelijk aan het elektrisch aansluit vermogen. Het elektrisch (aansluit)vermogen is een 
factor (COP) lager dan het verwarmingsvermogen. De ELGA neemt maximaal 1,5 kW 
elektrisch op.  
 
Zon PV 
6 PV-panelen hebben een vermogen van 2 kW. 30 zon PV-panelen hebben een vermogen 
van 10 kW. De productie gebeurt gelijktijdig als de zon schijnt. Opslag kan de netbelasting 
beperken. Het toevoegen van zon PV op de woningen hoeft geen probleem  
te zijn zolang de piek van het terug geleverde vermogen maar niet uitsteekt boven de 
maximale capaciteit van trafo en bekabeling. 
Is die maximale capaciteit berekend op 2 kW per woning dan kan ca de helft van het 
jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor huishoudelijke doelen met zon PV op woningen worden 
gecompenseerd. Bij een kleine hoeveelheid zon PV panelen is bovendien de directe 
benutbaarheid van stroom het grootst. Bij meer zon PV-panelen neemt de directe 
benutting af, en is er meer transport over het wijknet nodig. 
 

 
 
De zon schijnt voor alle woningen op hetzelfde moment even hard, dus de piek van alle 
individuele PV-installaties zal op hetzelfde moment (ergens midden op de dag) komen. In 
het slechtste geval wordt op dat moment in de woningen geen stroom verbruikt, dus moet 
al het opgewekte vermogen via het netwerk worden afgevoerd. Dat verklaart de negatieve 
piek in de grafiek gedurende de daguren.  
Gemiddeld mogen de woningen in de reeks niet meer dan 2 kW terugleveren. Daarmee 
wordt het gemiddeld maximale PV-piekvermogen van alle huizen in een reeks dus beperkt 
tot 2 kW. Heeft één woning dus 4 kW piek, dan kan op een andere woning geen PV worden 
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aangebracht. We zien dus dat in de wijk met zonnepanelen maximaal ca 50% van het 
jaarlijkse (normaal huishoudelijke) elektriciteit verbruik lokaal duurzaam kan worden 
opgewekt. Meer PV-capaciteit aansluiten vergt verzwaring van de elektrische 
infrastructuur. 
 
laadpalen 
De energietransitie leidt tot veranderingen in het gebruik van de elektriciteit infrastructuur. 
Om een idee te geven: een woning laadpaal heeft een vermogen van 11-22 kW (opm: de 
gangbare huisaansluiting kan die vermogens niet leveren i.e. 8 resp 17 kW.  
Binnen een 3 keer 25A aansluiting past een 11 kW laadpaal. Voor het net heeft een 
dergelijke belasting invloed, zeker als het aantal laadpalen toeneemt. 
 
 

 
Figuur: huishoudelijk netprofiel aangevuld warmtepomp en laadpaal 
Het huishoudelijk elektriciteitsnet is aangelegd om het blauwe profiel mogelijk te maken. 
Uitbreiding met andere functies zoals verwarming en elektrisch laden leidt op wijkniveau 
snel tot de noodzaak van netverzwaring. 
 
De blauwe lijn geeft het klassieke huishoudelijke elektriciteit gebruik weer. De piek in het 
gebruik valt ergens in de avond tussen 18 en 23 uur. 
 
De oranje lijn laat zien dat de warmtepomp als regel in de vroege ochtend (opwarmen 
woning) en in de namiddag inschakelt. Dat zal voornamelijk ’s winters zijn als 
zonnepanelen weinig opbrengst hebben. De avondpiek valt vrijwel gelijk met de avondpiek 
voor het normaal huishoudelijk gebruik. Als tijdens de piek in het huishoudelijk gebruik 
(2kW) ook nog de warmtepomp inschakelt (1,5 kW voor een veel gebruikt type als de 
ELGA) is de resulterende belasting 3,5 kW. Een huisaansluiting van 1*35A kan deze 
belasting zonder problemen aan.  
 
De grijze lijn toont die van laadpalen voor elektrische auto’s. 
Zonder regulering van de laadmomenten zullen de meeste auto’s na thuiskomst in de 
vooravond aan de lader worden gezet. Als dat gebeurt vallen de pieken van het normale 
huishoudelijke gebruik (2kW), de warmtepompen (1,5 kW) en het opladen (11-22kW) 
samen met als gevolg een mogelijke overbelasting van de huisaansluiting én het netwerk. 
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Zoals gezegd, met een 3 fase aansluiting kan gelijktijdig maximaal 17 kW worden 
afgenomen. Op zo’n moment is de opbrengst van eventueel aanwezige zon PV 
waarschijnlijk nul, dus het totaal (14,5 tot 25,2 kW) zou uit het netwerk moeten komen. 
Daarop is een enkele netwerkaansluiting niet berekend, laat staan als meerdere woningen 
in een segment dit gaan doen. Gegeven de capaciteit beperkingen van het elektriciteit 
netwerk in De Blaak zouden er (zonder intelligente load balancing) regels moeten worden 
opgelegd aan de laadpalen voor thuis. 
 
Tegen de achtergrond dat volledige electrificering als de inzet van een warmtenet tot hoge 
infrastructurele kosten met direct danwel indirect hoge netwerkkosten is een derde weg 
benoemd: Inzet van het bestaande gasnet als onderdeel van de verduurzaming van de 
woonwijk De Blaak in Tilburg. Vergaande CO2-reductie tegen de laagste maatschappelijke 
kosten vormt de ratio. Zowel op eindgebruikerskosten als op laagste nationale kosten is de 
inzet van het bestaande gasnet rationeel. 
 
 

6. Installatiekeuze binnen de derde weg 
 
De strategie van de de derde weg bestaat uit het benutten van de gasinfrastructuur voor 
het leveren van die vermogens die buiten het bereik van het electriciteitsnet vallen. Als er 
geen enkele ruimte is, dan is de HR-ketel, of beter nog een gasgestookte warmtepomp een 
goede mogelijkheid. De techniek is uitontwikkeld en haalt niet alleen voor verwarming 
maar ook voor warm tapwater goede rendementen. Een gasgestookte warmtepomp haalt 
net als een elektrische warmtepomp (extra) warmte uit omgevingslucht en haalt zodoende 
nog hogere rendementen dan een HR-ketel. Deze optie heeft geen impact op het 
bestaande netwerk. 
 
Als er enige ruimte is vormt de hybride elektrische warmtepomp/gasgestookte HR-ketel 
een zeer bruikbaar alternatief. Immers het elektrische deel van het energiegebruik 
profiteert maximaal van de verduurzaaming van het elektriciteitsnet, terwijl het 
gasgestookte deel op een efficiente manier de resterende vraag invult. Deze optie heeft 
enige impact op het elektriciteitsnetwerk, omdat de elektrische warmtepomp bij 
grootschalige toepassing tot mogelijke extra pieken kan leiden. 
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Voor het gebruik van de capaciteit van het elektrische netwerk concurreren vooral de 
hybride warmtepompen en laadpalen met elkaar. Beide technieken zijn in staat om via 
load balancing de werking in de tijd te spreiden. 
 
Een hybride oplossing kan ook goed gebruik maken van eigen zon PV-panelen in het geval 
er een warm water buffer in de woning aanwezig is, die met zon PV-panelen kan worden 
voorverwarmd. Een warm water buffer is een boilervat van bijvoorbeeld 200 – 300 liter dat 
gedurende de dag langzaam wordt opgewarmd. Dat water kan worden gebruikt voor 
verwarmingsdoeleinden op lage temperatuur. Ook kan de warmte worden gebruikt als 
voorverwarming van warm tapwater dat finaal door de gasketel in een piek wordt 
verwarmd. 
 

6.1. Hybride warmtepomp smart aansturen: flatten 
the curve 

 
De hybride warmtepomp gecombineerd met smart sturing biedt de mogelijkheid om nog 
slimmer om te gaan met het netwerk. Zoals betoogd vallen de pieken van het 
elektriciteitsverbruik in de avonduren. Als de hybride warmtepomp zo gestuurd wordt dat 
deze alleen elektriciteit verbruikt als het net dit toelaat, dan is het resterende 
energieverbruik voor de gasgestookte HR-ketel, zonder dat er net aanpassingen nodig zijn. 
De hybride warmtepomp vult als het ware het electriciteitsprofiel op door met weinig 
vermogen, langdurig een warmtebuffer te vullen, en vangt daarmee tegelijk de piek van 
de zonPV opwekking op. 
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7. Berekeningen van voorbeeldwoningen 
 
Trecodome heeft berekeningen gemaakt van energiegebruik, woonlasten, CO2-emissies, 
investeringen met haar woonlastencalculator. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de drie 
woningtypes zoals samengevat in hoofdstuk 2. De uitdraai van deze berekeningen is op 
verzoek beschikbaar. Twee van de drie woningtypes sluiten aan op de Impactsheets van 
CE van woningen in de Blaak, Tilburg. 

7.1. Woonlasten 
De woonlasten zijn bepaald aan de hand van tarieven en belastingen in 2020 voor 
netbeheertarieven, energiekosten, belastingen en heffingen en warmtetarieven door 
Ennatuurlijk. 
 
Voorbeeld: woonlasten per maand voor een woning van 132 m2 bij een netto warmtevraag 
van huidig, 70, 50 en 30 kWh/m2 
 

  

Woonlasten met salderen vast variabel referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte
Warmte Warmte -€             -€             -€             -€             
Elektriciteit Elektriciteit 54,83€         22,20€         22,20€         22,20€         
Gas Gas 134,09€       111,82€       90,91€         70,01€         
totaal 188,92€       134,02€       113,11€       92,21€         

Voordeel bewoners tov referentie -€             54,90€         75,80€         96,71€         
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Voorbeeld: woonlasten per maand voor een woning bij een netto warmtevraag van 50 
kWh/m2 
 
De vier vergeleken systemen zijn 

1. Hybride warmtepomp 
2. Hybride warmtepomp met inmenging van 20% waterstof 
3. Warmenet 
4. Luchtwarmtepomp 

 

 
De woonlasten van hybride systemen zijn vergelijkbaar met all electric 
De woonlasten van een warmtenet zijn hoger dan de andere varianten.  

Woonlasten met salderen vast variabel hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte 44,38€         
Warmte Warmte -€             -€             62,16€         -€             
Elektriciteit Elektriciteit 50,04€         50,04€         27,74€         91,24€         
Gas Gas 49,10€         49,10€         -€             -€             
totaal 99,15€         99,15€         134,27€       91,24€         

Voordeel bewoners tov referentie 89,77€         89,77€         54,65€         97,68€         
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7.2. CO2-emissies 
De CO2-emissies zijn bepaald aan de hand van de uitgangspunten zoals beschreven in 
hoofdstuk 1. De gekozen waarden zijn terug te vinden in de berekeningen. Er is 
onderscheid gemaakt in CO2-emissies als gevolg van inkoop van energie en netlevering. 
 
Voorbeeld: 

 
Vraagreductie vormt de basis van CO2-reductie maatregelen. 
 

7.3 Netwerkinvesteringen 
 
Als we elektriciteit gaan gebruiken voor andere doeleinden dan de klassieke 
elektriciteitvraag in huis ontstaat er een nieuwe situatie die effect heeft op de 
huishoudelijke elektriciteitsvraag. 
 
Wordt het elektriciteit netwerk gebruikt voor verwarming (zoals bij gebruik van een 
hybride warmtepomp) wordt het elektriciteitsnet zwaarder belast. Voor die extra belasting 
is slechts beperkt ruimte op het net. Om een wezenlijke bijdrage vanuit het 
elektriciteitsnet voor de verwarming van woningen te kunnen leveren moet de woning 
goed geïsoleerd zijn (beperken warmtevraag) en (voor een goed functioneren van 
warmtepompen) een lage temperatuur afgifte systeem hebben.  
 
 

TRECODOME - ENERGIE EN WOONLASTENCALCULATOR Versie 3.0
Beeklaan, De Blaak, Tilburg 28/Aug/20

Netto vloeroppervlak in m2: 132,0

Referentie 2020 woning referentie referentie referentie referentie
Gasverbruik m3 gas 1680 1680 1680 1680 1680
Elektriciteit kWh 4164 4164 4164 4164 4164

NIEUW referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Gasverbruik m3 gas 1680 1358 1055 753
Warmte GJ 0 0 0 0
Elektriciteit gebruik kWh/jaar 4164 4164 4164 4164
Elektriciteit PV kWh/jaar 0 -1768 -1768 -1768

Variant nieuw referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 5,17 4,35 3,78 3,21
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering 0,0 -0,6 -0,6 -0,6

CO2 energiestromen set 2020
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit inkoop kg CO2 0,48 per kWh

CO2 netlevering kg CO2 -0,48 per kWh

referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 4,42 3,68 3,11 2,54
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering 0,00 -0,40 -0,40 -0,40

CO2 energiestromen set 2030
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit kg CO2 0,30 per kWh
CO2 woning kg CO2 0

CO2 netlevering kg CO2 -0,30 per kWh
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Enexis wordt geconfronteerd met drie nieuwe stromen in het wijknet: zon PV-panelen op 
woningen, laadpalen voor elektrische auto’s en elektrificering van de warmtevraag door de 
inzet van warmtepompen. 
Als hiervan op grote schaal gebruik wordt gemaakt is aanzienlijke uitbreiding van 
transformatorhuisjes en bekabeling nodig. 
 
Enexis heeft de netwerkinvesteringen voor de Blaak in beeld gebracht. De resultaten zijn 
ontleend aan de studie van CE. De cijfers zijn van toepassing op de uitgangspunten van de 
CE-studie. De netwerkkosten van het smart inzetten van hybride warmtepompen zijn niet 
bepaald. 
 
Naar het oordeel van de auteur en opdrachtgever liggen er veelbelovende opties voor de 
derde weg. We benutten de bestaande capaciteit zo goed mogelijk gedurende de 24 uur 
van de dag. Investeringen, anders dan smart communiceren over de momentaan 
beschikbare capaciteit in een netwerksegment, zijn dan niet nodig. 
 
Er komen nog aanvullende cijfers van Enexis over de kosten van de afbouw van het gasnet 
in het geval van de full electric oplossingen. In de tabellen is een aanname voor deze post 
gedaan. 
 
In de woonlasten en kostenberekeningen is gewerkt met de uitgangspunten uit de CE-
studie. Per woning is gerekend met een netverzwaring voor 1200 Euro per woning voor de 
toepassing van de hybride warmtepomp. 
 
Als we het hier voorgestelde scenario toepassen (feitelijk het Hybride scenario) blijven we 
gebruik maken van de bestaande capaciteit van het elektriciteits netwerk en zijn de 
netwerkinvesteringen nihil. Omdat de smart hybrid warmtepomp als techniek nog niet 
bestaat heeft Enexis over de achterwege blijvende netverzwaring geen uitspraak gedaan. 
 

 

7.4. Gebouwinvesteringen 
 
 
De gebouwinvesteringen zijn bepaald op basis van praktijkcijfers van Trecodome over de 
kosten van investeringen in energiebesparende maatregelen. 
De kosten voor noodzakelijk onderhoud van woningen zijn expliciet buiten beschouwing 
gelaten. Uitgangspunt van de kosten is gelijktijdige uitvoering van maatregelen in tegelijk 
met de uitvoering van noodzakelijk onderhoud of vervanging. 
 
Vanuit de filosofie van aansluiten op natuurlijke momenten is het wenselijk om 
onderhoudsinvesteringen uit te breiden met energetische investeringen. 
 
In de bijlagen zijn de indicatieve investeringen in hoofdgroepen benoemd. 
Tevens zijn kentallen berekend, waarmee aansluiting op andere bronnen zoals de 
kostencurves van het CE mogelijk is.  
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7.5 Maatschappelijke kosten 
 
 
De maatschappelijke kosten zijn voor alle scenario’s vergeleken. Allereerst voor het effect 
van vraagreductie en vervolgens op de toepassing van verschillende energiesystemen. 
 
De vier vergeleken systemen zijn 

1. Hybride warmtepomp 
2. Hybride warmtepomp met inmenging van 20% waterstof 
3. Warmenet 
4. Luchtwarmtepomp 

 
Illustratie de investering per woning is het laagst bij de hybride oplossing 
Dit voorbeeld gaat over een woning met een netto warmtevraag die van 90 naar 50 
kWh/m2 is gebracht. Zie bijlage 3. 
 
 

 
 
De maatschappelijke kosten voor de hybride oplossingen zijn lager dan de kosten voor all 
electric en warmtenet. 
 
 
 
 

 

Investeringen hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Netwerken Netwerken 1.200           1.200           2.000           5.600           
Energie-opwekking Energie-opwekking 5.500           5.500           7.500           12.500         
Vraagreductie Vraagreductie 19.000         19.000         19.000         19.000         

hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
% CO2 reductie in 2030 CO2 reductie in 2030 56 59 48 59
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8. Handelingsperspectief voor bewoners de Blaak 
 
Bewoners in De Blaak kunnen stappen maken in de verduurzaming van hun woningen. Zo 
zijn de woningen gezien de leeftijd op onderdelen toe aan onderhoud en vervanging van 
componenten. Kern van het advies aan de bewoners is om bij elke maatregel 
energiebesparing tot onderdeel van een onderhoudsplan te maken. Denk bijvoorbeeld aan 
de kozijnen. Het plaatsen van triple glas in nieuwe kozijnen helpt om de energiebehoefte 
te verlagen en levert extra comfort. Geen koudeval meer langs de ramen. Triple glas is 
nog beter dan HR++ glas, dat weer beter is dan gewoon dubbel glas. Wanneer er 
maatregelen aan het dak nodig zijn, kun je als bewoner dakisolatie op nieuwbouwkwaliteit 
opnemen in het onderhoudsplan. 
 
Ook bij verbouwingen van keuken en badkamers zijn aanpassingen mogelijk. Zo kan in 
een badkamer douchewater warmteterugwinning worden aangebracht. Bij de keuze van 
een douchekop zijn er douches van 5 liter/minuut tot 20 liter per minuut op de markt. Een 
factor 4 verschil in energiebehoefte. 
Bij de aanschaf van veel apparaten is 25-50% reductie mogelijk ten opzichte van het te 
vervangen huidige apparaat. 
 
De energietransitie vraagt om een samenspel van maatregelen aan de woningen en om 
een keuze voor een installatie en een energiebron die samen tot een lagere CO2-emissie 
leiden. Hoe zuiniger de woning hoe meer keuzemogelijkheden er zijn voor de installatie. 
 
De enigszins geisoleerde woningen in de Blaak zijn voorzien van een HR-ketel op aardgas. 
De warmtebehoefte van de woningen nu is rond de 90 kWh/m2. Verlaging van de 
warmtebehoefte tot onder de 50 kWh/m2 is voldoende voor de CO2 doelen van 2030, 
zonder dat er een andere verwarmingsbron nodig is. De investeringen moet je onderdeel 
maken van plannen voor je woning en de kwaliteit en prestatie die je wenst. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat isolatie stapsgewijs moet toenemen om een woning courant te 
laten zijn. Zoals enkel glas vandaag de dag achterhaald is, zonder dat iemand daaraan 
rekent, zo zal goede isolatie de nieuwe ongeschreven norm worden. 
 

 
 
Als alternatief voor aardgas wordt de inzet van een nieuw aan te leggen warmtenet 
overwogen. Of een warmtenet duurzaam is hangt sterk af van de CO2-emissie van de toe 
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te passen energiebron voor dat warmtenet. Er is maatschappelijke discussie over de 
hoogte van de CO2-emissie van bijvoorbeeld biomassa en afvalverbranding. In 
internationale rekenregels is afgesproken dat de emissies van biomassa niet wordt 
meegeteld. De directe emissie bij toepassing van biomassa is echter vergelijkbaar of hoger 
dan van aardgas. De duurzaamheid van een warmtenet hangt daarmee sterk af van 
politieke afspraken over de emissies. 
Investering in een warmtenet vraagt om investeringen door een warmtebedrijf, die deze 
commercieel moet terugverdienen door te rekenen met aansluitkosten, vastrechtkosten en 
warmtetarieven. De maximale hoogte van deze tarieven is in Nederland gereguleerd. 
Bij de keuze voor een warmtenet leg je voor de komende 30 jaren de keuze vast voor een 
hele wijk. 
De hoogte van de CO2-emissie heb je als gebruiker in de hand door te kiezen voor de mate 
van isolatie van de woning. De hoogte van de energienota van een warmtenet kent over 
het algemeen een hoge vaste component. 
 
De inzet van een warmtepomp kan ook helpen bij het reduceren van de CO2-emissies. Dat 
komt omdat een warmtepomp met één kWh stroom meerdere kWh warmte aan de lucht of 
de bodem onttrekt. Daarnaast verduurzaamt de CO2-emissie van elektriciteit als het 
aandeel duurzame energie in Nederland toeneemt. Zo kan de inzet van een elektrische 
warmtepomp helpen, maar dat werkt pas goed als de woning eerst energiezuiniger is 
gemaakt. Bij mindere isolatie zal het rendement van een warmtepomp lager zijn, dan bij 
een goed geisoleerde woning. 
Een warmtepomp is met name geschikt voor woningen met een lage warmtevraag vanaf 
50 kWh/m2 en lager. 
 

 
 
De hybride warmtepomp, eigenlijk een combinatie van een warmtepomp en een HR ketel 
Een dergelijke installatie laat een deel van de warmte door de warmtepomp maken, en een 
deel door de HR ketel. Deze combinatie is ook geschikt voor woningen met een 
warmtevraag van 70 kWh/m2 en lager. Bij ongeisoleerde woningen is de hybride in theorie 
ook mogelijk, maar het aandeel dat de warmtepomp kan bijdragen is dan beperkt. 
 
De hybride warmtepomp in combinatie met een warmtebehoefte van 70 kWh/m2 leidt ook 
tot het behalen van de CO2 doelen van 2030. 
Na 2030 kan een dergelijke woning doorontwikkelen naar een 50 kWh/m2 behoefte en een 
warmtepomp. Of de woning gaat hybride verder waarbij de CO2-emissie van het ‘gas’deel 
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verder omlaag gaat als het aandeel groen gas of waterstof in de gasinfrastructuur 
toeneemt. 
 
Een groot voordeel van de hybride warmtepomp is de beperking van de kosten voor 
netverzwaring van het elektriciteitsnet. Met smart sturing van een hybride warmtepomp is 
het zelfs mogelijk om pieken in het net in de wijk te vermijden. Zo is in Duitsland een 
speciaal laag tarief voor warmtepompen in het leven geroepen, waarbij de netbeheerder 
de mogelijkheid heeft om de warmtepomp tijdelijk uit te zetten. De warmteproductie gaat 
op dat moment over op de HR-ketel. Het vermogen van een gasaansluiting is per definitie 
voldoende voor piekverbruik. 
 
Tenslotte de rol van zon PV-panelen in de energiehuishouding. De eerste paar zonPV 
panelen op een woning leveren stroom aan apparatuur die op dat moment aanstaat. Neem 
je veel PV-panelen dan leveren aan de apparatuur, maar vooral aan het net op het 
moment dat de zon schijnt. Veel zonPV panelen tegelijk in een wijk vereisen 
netverzwaringen. De (hybride) warmtepomp helpt om op een zonnige dag gebruik te 
maken van zonnestroom om de warmtebuffer van de warmtepomp langzaam te vullen. 
Dat werkt met name wanneer de warmtebuffer wordt gebruikt voor warm tapwater. 
Voor ruimteverwarming is de benutting van zon PV veel minder groot. Immers de zon 
schijnt in Nederland nauwelijks in de donkere maanden dat de warmtepomp 
ruimteverwarming moet leveren. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur: warmtebuffer + buitenunit (hybride) warmtepomp 
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9. Samenvatting en conclusies 
 
 
In de energietransitie van Nederland worden op dit moment in de gebouwde omgeving 
vooral de inzet van all electric en warmtenetten als strategieen ingezet. Diverse overheden 
framen de energietransitie vanuit het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.  
Deze studie is een verdiepingsstudie naar de inzet van duurzame gasconcepten als 
derde weg. 
 
Het hoofddoel van de energietransitie is CO2-reductie. Reductie met tenminste 49% in 
2030 en voor 2050 met 90-95%. De wereldwijde temperatuurstijging moet binnen de 1,5 
graad Celsius blijven, gerekend vanaf het pre-industriele tijdperk. 
Het maatschappelijk doel is een energieneutrale energievoorziening, waarbij de 
momentaan optredende emissies net zo laag zijn als de momentane absorptie van 
emissies in bossen en CO2 opslag. 
 
Maatschappelijke ontwikkeling duurzame energie 
Elektriciteit is in Nederland anno 2020 hoofdzakelijk gebaseerd op de inzet van aardgas en 
kolen in electriciteitscentrales. Doorgaande ontwikkeling wind op zee, wind op land, 
grootschalige PV en PV in gebouwde omgeving leidt tot verduurzaming van 
electriciteitsopwekking. Risico is dat de electrificering van zowel mobiliteit, als de 
gebouwde omgeving en de forse uitbreiding van het electriciteitsverbruik door nieuwe 
datacentres leidt tot verwatering van het percentage duurzame electriciteit.  
 
De verduurzaming van warmtenetten is grotendeels gebaseerd op de inzet van restwarmte 
uit andere sectoren, en de inzet van biogene brandstoffen zoals biomassa en 
afvalverbranding. Wanneer de momentane emissie van deze bronnen wordt afgezet tegen 
de momentane absorptiecapaciteit van de natuur, zijn biogene bronnen minder duurzaam 
dan anno 2020 wordt voorgesteld. Biogene brandstoffen worden nu nog ‘gecompenseerd’ 
door de absorptie die in de aangroei periode wordt plaatsvindt. De urgentie van CO2-
reductie maakt dat er geen tijd is om te wachten op deze absorptie. De CO2-reductie 
resultaten moeten direct gerealiseerd worden. 
 
Doorgaande ontwikkeling in de verduurzaming van gas. Superkritische vergassing van 
biogene producten leidt tot hogere efficiencies en circulaire benutting van grondstoffen. 
De productie van groene waterstof begint een vlucht te nemen. De techniek wordt 
marktrijp. Risico is dat de waterstofmarkt gedomineerd wordt door blauwe of grijze 
waterstof uit aardgas, al of niet in combinatie met CO2-opslag. 
De ontwikkeling van biogas uit afvalwaterzuiveringsinstallaties op grote en kleine schaal 
komt tot ontwikkeling. 
 
Gegeven de ongelijktijdigheid van de opwekking en afname van duurzame energie is 
opslag essentieel om te komen tot een 100% duurzame energie samenleving. 
Opslag van energie is kleinschalig en voor korte perioden mogelijk in de vorm van 
batterijen zoals die nu al voorkomen bij elektrische mobiliteit. Grootschalige energieopslag 
en met de potentie van seizoensopslag is mogelijk in gasvormen. De noodzaak van 
batterijopslag valt in het niet bij de noodzaak van gasvormige opslag. 
 
De netwerken in Nederlandse woonwijken bestaan hoofdzakelijk uit een gasnet en een 
elektriciteitsnet. Het gasnet is in staat om grote vermogens te leveren. Een gewone 
gasaansluiting heeft een vermogen van 60 - 100 kW. Het electriciteitsnet is uitgelegd op 
huishoudelijk electriciteitsverbruik en heeft beperkte vermogens. Per gewone aansluiting 
van 3 * 25 A is 17 kW mogelijk. De meeste aansluitingen in de Blaak zijn kleiner, namelijk 
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1*35 A. Het net als geheel is erop gebaseerd dat niet alle vermogens tegelijk nodig zijn. 
Het optredend vermogen ligt tussen de 1,5 – 2,5 kW per woning. 
 
Ter vergelijking: een laadpaal heeft een vermogen van 11-22 kW. Een snellaadpaal heeft 
vermogens van 50 kW en hoger. 6 PV-panelen hebben een vermogen van 2 kW. 30 zon 
PV-panelen hebben een vermogen van 10 kW. De productie gebeurt gelijktijdig als de zon 
schijnt. Opslag kan de netbelasting beperken. 
Een warmtepomp voor een goed geisoleerde woning heeft een vermogen tussen 5 – 7 kW 
 
Volledige elektrificering van woningen vraagt om beperking van de warmtevraag, zodat 
slechts kleine vermogens nodig zijn. Naast verdergaande isolatie is een lage temperatuur 
afgiftesysteem randvoorwaardelijk voor een goed functioneren van warmtepompen. 
 
Elke significante toename van electriciteitstransport vraagt om aanpassingen en uitbreiding 
van transformatorhuisjes, en daarnaast verzwaring van de netten zelf. 
De regionale netbeheerders worden geconfronteerd met drie nieuwe stromen in de 
wijknetten: zon PV-panelen op woningen, die op zonnige dagen tot gelijktijdige pieken 
leiden; elektrische mobiliteit, die veelal in de avonduren tot pieken leidt, en elektrificering 
van de warmtevraag die eveneens tot pieken in de avonduren leidt. 
 
Tegen de achtergrond dat volledige electrificering als de inzet van een warmtenet tot hoge 
infrastructurele kosten met direct en indirect hoge netwerkkosten is een derde weg 
benoemd: Inzet van het bestaande gasnet als onderdeel van de verduurzaming van de 
woonwijk De Blaak in Tilburg. Vergaande CO2-reductie tegen de laagste maatschappelijke 
kosten vormt de ratio. 
 
Vergaande energievraag reductie en gezond wonen vormt de basis voor de derde 
weg. 
Het gaat om een integrale benadering. Bewoners van bestaande woningen brengen 
stapsgewijs veranderingen aan of plegen onderhoud. Het is de kunst om onderhoud, 
verbetering en energiebesparing hand in hand te laten gaan. Er is voor de woningen in de 
Blaak in potentie veel te besparen. 
 
Isolatie: betere isolatie-waarden dan we gewend waren in de bestaande bouw 
Ventilatie: beter ventileren met balansventilatie vanuit energie, gezondheid, comfort in de 
winter en in de zomer. 
duurzame energie: aan de woningen opwekken wat bruikbaar is in de woningen 
 
installatie: HR ketel, hybride of gaswarmtepomp; sturen op duurzame energie en afname 
in lage vermogens 
buffer in woning om warmteopwekking over de dag te spreiden 
In de toekomst inzet van brandstofcel voor decentrale productie van warmte en 
elektriciteit. 
 
De combinatie van deze maatregelen leidt tot CO2-reducties van 30 – 50%, Daarmee 
kunnen de 2030 doelen gehaald worden. In de periode van 2030 – 2050 is er nog steeds 
potentie voor vraagbeperking en gaat de ontwikkeling van duurzame energie grote vlucht 
nemen. 
 
De derde weg legt de nadruk op energiebesparing, duurzame energie en gebruik 
van de kwaliteiten van de bestaande gas- en elektriciteitsinfrastructuur. 
Voor de korte termijn tot 2030 komen de CO2-reductie doelen in beeld. Voor de lange 
termijn leidt de inzet van brandstofceltechniek tot de mogelijkheid om vanuit het gasnet 
met een mix van groen gas en waterstof warmte en elektriciteit te produceren. In een 
dergelijk model is zelfs de ontwikkeling van electro en waterstofmobiliteit in te passen. 
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Zo komt door conscentieus gebruik van alle energiedragers de gewenste CO2-reductie in 
beeld, sluit de strategie aan op het handelingsperspectief van bewoners en blijven de 
netwerkinvesteringen beperkt. 
 
In het Klimaatakkoord is het gebruik van gasvormige energie toebedacht aan de industrie 
en sectoren zoals het zware transport. 
Ook in deze sectoren wordt vergelijkbare strategieen ontwikkeld, waarin groene waterstof 
een belangrijk deel van de oplossing vormt. 
 
De benutting van gasvormige energie in de gebouwde omgeving in kleine hoeveelheden 
biedt de kans om tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten tot vergaande CO2-
reductie te komen, omdat gasvormige opslag van duurzame energie in staat is om de 
seizoenseffecten van verwarming van gebouwen te overbruggen. 
 
De derde weg is een hybride oplossing die aansluit bij de electrificering van processen op 
die momenten dat direct gebruik van duurzame energie mogelijk is en duurzame energie 
opslaat in bruikbare vormen voor gebruik op andere momenten. 
 
Voor de bewoners van de Blaak ontstaat zo een handelingsperspectief dat aansluit op 
lopende activiteiten. 
 
Het verdient aanbeveling de monitoring op vraagreductie en stimulering van duurzame 
toepassingen vanuit de Energie Cooperatie De Blaak en de gemeente Tilburg blijvend te 
begeleiden. 
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Bijlage 1: het effect van vraagreductie 
 
 

 
 
  

TRECODOME - ENERGIE EN WOONLASTENCALCULATOR Versie 3.0
Beeklaan, De Blaak, Tilburg 28/Aug/20

Netto vloeroppervlak in m2: 132,0

Referentie 2020 woning referentie referentie referentie referentie
Gasverbruik m3 gas 1680 1680 1680 1680 1680
Elektriciteit kWh 4164 4164 4164 4164 4164

NIEUW referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Gasverbruik m3 gas 1680 1358 1055 753
Warmte GJ 0 0 0 0
Elektriciteit gebruik kWh/jaar 4164 4164 4164 4164
Elektriciteit PV kWh/jaar 0 -1768 -1768 -1768

Variant nieuw referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 5,17 4,35 3,78 3,21
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering 0,0 -0,6 -0,6 -0,6

CO2 energiestromen set 2020
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit inkoop kg CO2 0,48 per kWh

CO2 netlevering kg CO2 -0,48 per kWh

referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 4,42 3,68 3,11 2,54
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering 0,00 -0,40 -0,40 -0,40

CO2 energiestromen set 2030
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit kg CO2 0,30 per kWh
CO2 woning kg CO2 0

CO2 netlevering kg CO2 -0,30 per kWh
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Investeringen Meerkosten energie bij uitvoering in combinatie met onderhoud

Netwerkbeheerder referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Gasnetwerk
Elektra-netwerk
Warmte-net

-€             -€             -€             -€             

Gebouweigenaar referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Vraagreductie maatregelen (meerkosten energie bij onderhoud)
dak 6.000€          6.000€          6.000€          
gevel + kozijnen 15.000€        
beglazing 5.000€          5.000€          
vloer 2.000€          2.000€          2.000€          
ventilatie 6.000€          6.000€          

-€             8.000€          19.000€        34.000€        

Energie opwekking en omzettingen
gasaansluiting
elektra-aansluiting
warmte-aansluiting
Warmte-opwekking en distributie
Elektra-opwekking 2.500€          2.500€          2.500€          

-€             2.500€          2.500€          2.500€          

totaal gebouweigenaar -€             10.500€        21.500€        36.500€        

Investering energietransitie per m2 80€              163€            277€            

Jaarlijks regulier onderhoud bij 1,5% 550.000  8.250€          8.250€          8.250€          8.250€          

Cumulatieve energienota 30 jaar 68.010€        48.247€        40.721€        33.195€        
Cumulatief besparing 30 jaar 19.763€        27.289€        34.815€        
Voordeel bewoner 9.263€          5.789€          -1.685€        

Maatschappelijke kosten -€             10.500€        21.500€        36.500€        

Vermeden ton CO2 in 30 jaar 45 62 79
Kosten per vermeden kg CO2 235€             348€             462€             

referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
CO2 reductie 15% 29% 40% 51%



Trecodome CONCEPTVERSIE 8 SEPTEMBER 2020  51 

 
 

  

Investeringen referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Netwerken Netwerken -               -               -               
Energie-opwekking Energie-opwekking 2.500           2.500           2.500           
Vraagreductie Vraagreductie 8.000           19.000         34.000         

referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
% CO2 reductie in 2030 CO2 reductie in 2030 15 29 40 51
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Woonlasten met salderen vast variabel referentie 70 kWh/m2 50 kWh/m2 30 kWh/m2
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte
Warmte Warmte -€             -€             -€             -€             
Elektriciteit Elektriciteit 54,83€         22,20€         22,20€         22,20€         
Gas Gas 134,09€       111,82€       90,91€         70,01€         
totaal 188,92€       134,02€       113,11€       92,21€         

Voordeel bewoners tov referentie -€             54,90€         75,80€         96,71€         
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Bijlage 2: vergelijking vier concepten bij 70 kWh/m2 

 

 
  

TRECODOME - ENERGIE EN WOONLASTENCALCULATOR Versie 3.0
Beeklaan, De Blaak, Tilburg 28/Aug/20

Netto vloeroppervlak in m2: 132,0

Referentie 2020 woning referentie referentie referentie referentie
Gasverbruik m3 gas 1680 1680 1680 1680 1680
Elektriciteit kWh 4164 4164 4164 4164 4164

NIEUW hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
Gasverbruik m3 gas 511 511 0 0
Warmte GJ 0 0 41 0
Elektriciteit gebruik kWh/jaar 6628 6628 4464 9715
Elektriciteit PV kWh/jaar -1768 -1768 -1768 -1768

Variant nieuw hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 3,72 3,53 3,84 4,24
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,4 -0,4 -0,64 -0,42

CO2 energiestromen set 2020
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit inkoop kg CO2 0,48 per kWh

CO2 netlevering kg CO2 -0,48 per kWh

hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 2,69 2,49 3,12 2,65
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,27 -0,27 -0,40 -0,27

CO2 energiestromen set 2030
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit kg CO2 0,30 per kWh
CO2 woning kg CO2 0

CO2 netlevering kg CO2 -0,30 per kWh
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Investeringen Meerkosten energie bij uitvoering in combinatie met onderhoud

Netwerkbeheerder hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
Gasnetwerk 2.000€          2.000€          
Elektra-netwerk 1.200€          1.200€          3.600€          
Warmte-net in tarieven

1.200€          1.200€          2.000€          5.600€          

Gebouweigenaar hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
Vraagreductie maatregelen (meerkosten energie bij onderhoud)
dak 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          
gevel + kozijnen
beglazing
vloer 2.000€          2.000€          2.000€          2.000€          
ventilatie

8.000€          8.000€          8.000€          8.000€          

Energie opwekking en omzettingen
gasaansluiting
elektra-aansluiting
warmte-aansluiting 5.000€          
Warmte-opwekking en distributie 3.000€          3.000€          10.000€        
Elektra-opwekking 2.500€          2.500€          2.500€          2.500€          

5.500€          5.500€          7.500€          12.500€        

totaal gebouweigenaar 13.500€        13.500€        15.500€        20.500€        
Investering energietransitie per m2 102€            102€            117€            155€            

Jaarlijks regulier onderhoud bij 1,5% 550.000  8.250€          8.250€          8.250€          8.250€          

Cumulatieve energienota 30 jaar 43.546€        43.546€        55.178€        44.874€        
Cumulatief besparing 30 jaar 24.464€        24.464€        12.832€        23.136€        
Voordeel bewoner 10.964€        10.964€        -2.668€        2.636€          

Maatschappelijke kosten 14.700€        14.700€        17.500€        26.100€        
Vermeden ton CO2 in 30 jaar 74 80 61 76
Kosten per vermeden kg CO2 197€             183€             285€             345€             

hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
CO2 reductie 48% 52% 40% 49%
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Investeringen hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
Netwerken Netwerken 1.200           1.200           2.000           5.600           
Energie-opwekking Energie-opwekking 5.500           5.500           7.500           12.500         
Vraagreductie Vraagreductie 8.000           8.000           8.000           8.000           

hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
% CO2 reductie in 2030 CO2 reductie in 2030 48 52 40 49

Woonlasten met salderen vast variabel hybrid-70 H2mix-70 Warmte-70 LWP-70
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte 44,38€         
Warmte Warmte -€             -€             81,16€         -€             
Elektriciteit Elektriciteit 67,68€         67,68€         27,74€         124,65€       
Gas Gas 53,28€         53,28€         -€             -€             
totaal 120,96€       120,96€       153,27€       124,65€       

Voordeel bewoners tov referentie 67,96€         67,96€         35,65€         64,27€         
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Bijlage 3: vergelijking vier concepten bij 50 kWh/m2 
 

 
  

TRECODOME - ENERGIE EN WOONLASTENCALCULATOR Versie 3.0
Beeklaan, De Blaak, Tilburg 28/Aug/20

Netto vloeroppervlak in m2: 132,0

Referentie 2020 woning referentie referentie referentie referentie
Gasverbruik m3 gas 1680 1680 1680 1680 1680
Elektriciteit kWh 4164 4164 4164 4164 4164

NIEUW hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Gasverbruik m3 gas 451 451 0 0
Warmte GJ 0 0 31 0
Elektriciteit gebruik kWh/jaar 5673 5673 4464 7905
Elektriciteit PV kWh/jaar -1768 -1768 -1768 -1768

Variant nieuw hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 3,15 2,98 3,40 3,37
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,4 -0,4 -0,64 -0,42

CO2 energiestromen set 2020
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit inkoop kg CO2 0,48 per kWh

CO2 netlevering kg CO2 -0,48 per kWh

hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 2,29 2,12 2,67 2,11
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,27 -0,27 -0,40 -0,27

CO2 energiestromen set 2030
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit kg CO2 0,30 per kWh
CO2 woning kg CO2 0

CO2 netlevering kg CO2 -0,30 per kWh
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Investeringen Meerkosten energie bij uitvoering in combinatie met onderhoud

Netwerkbeheerder hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Gasnetwerk 2.000€          2.000€          
Elektra-netwerk 1.200€          1.200€          3.600€          
Warmte-net in tarieven

1.200€          1.200€          2.000€          5.600€          

Gebouweigenaar hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Vraagreductie maatregelen (meerkosten energie bij onderhoud)
dak 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          
gevel + kozijnen
beglazing 5.000€          5.000€          5.000€          5.000€          
vloer 2.000€          2.000€          2.000€          2.000€          
ventilatie 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          

19.000€        19.000€        19.000€        19.000€        

Energie opwekking en omzettingen
gasaansluiting
elektra-aansluiting
warmte-aansluiting 5.000€          
Warmte-opwekking en distributie 3.000€          3.000€          10.000€        
Elektra-opwekking 2.500€          2.500€          2.500€          2.500€          

5.500€          5.500€          7.500€          12.500€        

totaal gebouweigenaar 24.500€        24.500€        26.500€        31.500€        
Investering energietransitie per m2 186€            186€            201€            239€            

Jaarlijks regulier onderhoud bij 1,5% 550.000  8.250€          8.250€          8.250€          8.250€          

Cumulatieve energienota 30 jaar 35.693€        35.693€        48.338€        32.846€        
Cumulatief besparing 30 jaar 32.317€        32.317€        19.672€        35.165€        
Voordeel bewoner 7.817€          7.817€          -6.828€        3.665€          

Maatschappelijke kosten 25.700€        25.700€        28.500€        37.100€        
Vermeden ton CO2 in 30 jaar 86 92 75 92
Kosten per vermeden kg CO2 297€             281€             380€             404€             

hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
CO2 reductie 56% 59% 48% 59%
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Investeringen hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Netwerken Netwerken 1.200           1.200           2.000           5.600           
Energie-opwekking Energie-opwekking 5.500           5.500           7.500           12.500         
Vraagreductie Vraagreductie 19.000         19.000         19.000         19.000         

hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
% CO2 reductie in 2030 CO2 reductie in 2030 56 59 48 59

Woonlasten met salderen vast variabel hybrid-50 H2mix-50 Warmte-50 LWP-50
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte 44,38€         
Warmte Warmte -€             -€             62,16€         -€             
Elektriciteit Elektriciteit 50,04€         50,04€         27,74€         91,24€         
Gas Gas 49,10€         49,10€         -€             -€             
totaal 99,15€         99,15€         134,27€       91,24€         

Voordeel bewoners tov referentie 89,77€         89,77€         54,65€         97,68€         
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Bijlage 4: vergelijking vier concepten bij 30 kWh/m2 
 

  

TRECODOME - ENERGIE EN WOONLASTENCALCULATOR Versie 3.0
Beeklaan, De Blaak, Tilburg 28/Aug/20

Netto vloeroppervlak in m2: 132,0

Referentie 2020 woning referentie referentie referentie referentie
Gasverbruik m3 gas 1680 1680 1680 1680 1680
Elektriciteit kWh 4164 4164 4164 4164 4164

NIEUW hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
Gasverbruik m3 gas 390 390 0 0
Warmte GJ 0 0 22 0
Elektriciteit gebruik kWh/jaar 4868 4868 4464 6899
Elektriciteit PV kWh/jaar -1768 -1768 -1768 -1768

Variant nieuw hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 2,65 2,50 2,95 2,89
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,4 -0,4 -0,64 -0,42

CO2 energiestromen set 2020
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit inkoop kg CO2 0,48 per kWh

CO2 netlevering kg CO2 -0,48 per kWh

hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
CO2 woning inkoop ton CO2/jaar CO2 inkoop 1,93 1,78 2,22 1,80
CO2 woning netlevering ton CO2/jaar netlevering -0,27 -0,27 -0,40 -0,27

CO2 energiestromen set 2030
Gas kg CO2 1,89 per m3
H2 mix kg CO2 1,51 per m3
Warmte kg CO2 47,1 per GJ
Elektriciteit kg CO2 0,30 per kWh
CO2 woning kg CO2 0

CO2 netlevering kg CO2 -0,30 per kWh
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Investeringen Meerkosten energie bij uitvoering in combinatie met onderhoud

Netwerkbeheerder hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
Gasnetwerk 2.000€          2.000€          
Elektra-netwerk 1.200€          1.200€          3.600€          
Warmte-net in tarieven

1.200€          1.200€          2.000€          5.600€          

Gebouweigenaar hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
Vraagreductie maatregelen (meerkosten energie bij onderhoud)
dak 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          
gevel + kozijnen 15.000€        15.000€        15.000€        15.000€        
beglazing 5.000€          5.000€          5.000€          5.000€          
vloer 2.000€          2.000€          2.000€          2.000€          
ventilatie 6.000€          6.000€          6.000€          6.000€          

34.000€        34.000€        34.000€        34.000€        

Energie opwekking en omzettingen
gasaansluiting
elektra-aansluiting
warmte-aansluiting 5.000€          
Warmte-opwekking en distributie 3.000€          3.000€          10.000€        
Elektra-opwekking 2.500€          2.500€          2.500€          2.500€          

5.500€          5.500€          7.500€          12.500€        

totaal gebouweigenaar 39.500€        39.500€        41.500€        46.500€        
Investering energietransitie per m2 299€            299€            314€            352€            

Jaarlijks regulier onderhoud bij 1,5% 550.000  8.250€          8.250€          8.250€          8.250€          

Cumulatieve energienota 30 jaar 28.842€        28.842€        41.498€        26.163€        
Cumulatief besparing 30 jaar 39.168€        39.168€        26.513€        41.847€        
Voordeel bewoner -332€           -332€           -14.987€      -4.653€        

Maatschappelijke kosten 40.700€        40.700€        43.500€        52.100€        
Vermeden ton CO2 in 30 jaar 97 102 88 101
Kosten per vermeden kg CO2 419€             401€             492€             516€             

hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
CO2 reductie 63% 65% 57% 65%
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Investeringen hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
Netwerken Netwerken 1.200           1.200           2.000           5.600           
Energie-opwekking Energie-opwekking 5.500           5.500           7.500           12.500         
Vraagreductie Vraagreductie 34.000         34.000         34.000         34.000         

hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
% CO2 reductie in 2030 CO2 reductie in 2030 63 65 57 65

Woonlasten met salderen vast variabel hybrid-30 H2mix-30 Warmte-30 LWP-30
Huur Huur -               -               -               -               
EPV EPV
lease installatie lease installatie
Vastrecht warmte Vastrecht warmte 44,38€         
Warmte Warmte -€             -€             43,16€         -€             
Elektriciteit Elektriciteit 35,19€         35,19€         27,74€         72,68€         
Gas Gas 44,92€         44,92€         -€             -€             
totaal 80,12€         80,12€         115,27€       72,68€         

Voordeel bewoners tov referentie 108,80€       108,80€       73,65€         116,24€       
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