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kernbegrippen in deze artikelen zijn: Integrale aanpak; eerst besparen dan verduurzamen;
kwaliteitsborging voor ontwerp, uitvoering en bewoning; prima intenties voor EPC en energie
labels maar nauwelijks aandacht voor de praktijk; integratie bouw/installaties/apparatuur
en gebruiksgedrag; beoordeling alternatieven op basis van objectieve praktijk prestaties en
kosten; ontzorg de verhuurder/huurder/eigenaar; bestaande bouw is bepalend; transparante
communicatie; duurzame mentaliteit. De concretisering hiervan in combinatie met de 10
geboden voor energiebesparing en verduurzaming van de bestaande bouw uit hoofdstuk 12
biedt veel mogelijkheden.

Voor de toekomst ben ik technisch optimistisch. Als de maatschappelijke mentaliteit
echt omslaat naar verduurzaming dan wordt 100% verduurzaming voor de woningbouw
in de komende 20 jaar realistisch en betaalbaar. Ik verwacht nog heel veel van verdere
energiebesparing en doorbraken op het gebied van seizoensmatige opslag van zonnewarmte,
opslag van elektriciteit, omzetting van duurzame elektriciteit in duurzame “gassen”, sturing
van vraag en aanbod en alleen daar verwarmen, verlichten en koelen waar nodig. Daarbij is
ook nodig dat energie voor iedereen betaalbaar blijft en wordt. Hieraan wordt niet voldaan
en daarom blijkt er naast de Voedselbank nu ook een Energiebank nodig te zijn. Omdat
energie tot de basisbehoeftes behoort, dient betaalbaarheid hiervan een overheidstaak te zijn.
Daar naast is het belangrijk dat de overheid harde eisen stelt aan garanties voor kosten en
praktijkprestaties. Geen gedoogbeleid maar controle, begeleiding, stimulering en waar nodig
socialisering van kosten.

Graag wil ik de redactie en de uitgever van het vakblad “Installatie Totaal” en in het bijzonder
Robert van de Peppel bedanken voor de ruimte en vertrouwen wat ze mij hebben gegeven
inclusief de hulp bij het maken van deze elektronische bundeling.
Ook een woord van dank aan Huub Jans van MEC studio die alle cartoons heeft gemaakt.
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Is de HR ketel voor woningen
op zijn retour?
HET GROOTSTE DEEL VAN DE NEDERLANDSE WONINGEN HEEFT EEN HR KETEL VOOR VERWARMING
EN WARM TAPWATER. OOK BIJ NIEUWBOUW EN VERVANGING WORDT VAAK NOG BIJNA AUTOMATISCH VOOR DE HR KETEL GEKOZEN. WEL KOMEN ER STEEDS MEER ALTERNATIEVEN VOOR DE HR
KETEL OP DE MARKT. DE VRAAG IS DAN OOK HOE SCOREN DEZE ALTERNATIEVEN QUA GASBESPARING EN KOSTEN T.O.V. DE HR KETEL? IN DIT ARTIKEL WORDT DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN OP
HOOFDLIJNEN BESCHREVEN.

Het gemiddeld energieverbruik op jaarbasis van

gaat het aardgasverbruik terug naar ca. 600 m3.

van gelijkwaardige woningen, kunnen door aller-

bestaande bouw. Er worden steeds 2 situaties

woningen met een HR ketel in Nederland is

Het aandeel gas voor bereiding van warm tap-

lei zaken zeer groot zijn.

uitgewerkt namelijk voor bestaande bouw en

ongeveer 1500 m3 gas en 3500 kWh aan elektri-

water is zowel voor nieuwe als bestaande wonin-

citeit. Voor de gemiddelde nieuwbouwwoning

gen ca. 250m3. De onderlinge verschillen, ook

nieuwbouw. De HR ketel is voor alle vergelijkinDit gemiddelde verbruik kost op prijsbasis 2012

gen de standaard referentie. Wanneer er isolatie-

ongeveer:

maatregelen worden getroffen dan zal de 1500

• 1500 m3 gas,

€ 0,32/m3, Energie Belasting

m3 gemiddeld gasverbruik per bestaande woning

€ 0,1667/m , BTW 0,0925/m , totaal € 0,5792/m

lager worden. Voor bepaling van de extra kosten

= € 868,80/jaar

en opbrengsten(besparing) worden actuele cijfers

3

3

3

“Hoe scoren deze
alternatieven qua

• 3500 kWh elektriciteit, € 0,061/kWh, Energie

gehanteerd. Voor aardgas en elektriciteit worden

gasbesparing en kosten

Belasting € 0,114/kWh, BTW € 0,0333/kWh,

de gemiddelde marktprijzen maart 2012 (€

t.o.v. de HR Ketel?”

totaal € 0,2083/kWh = € 729,05/jaar

0,58/m3 en € 0,21/kWh) gebruikt. In de actuele

• Netkosten € 406, - incl. BTW

situatie zijn de volgende alternatieven beschik-

• Algemene heffingskorting € 379,16 incl. BTW

baar met indicatieve gegevens:

• Totaal € 1624,69 /jaar, 30% besparing op gas
levert slechts een besparing van ca. € 260,De mogelijke alternatieven voor de HR ketel wor-

76
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De HR ketel

den globaal uitgewerkt voor kosten en besparin-

Deze is op basis van de actuele gasprijzen en

gen op gasverbruik. De gehanteerde gegevens

ketelkosten voor de korte termijn bijna altijd de

zijn schattingen op basis van informatie uit de

goedkoopste oplossing maar geeft geen verdere

markt. In de praktijk kunnen er grote verschillen

verduurzaming en is zeer gevoelig voor stijgende

optreden. De uitwerking is dan ook alleen

gasprijzen en/of hogere energiebelasting. Wel

bedoeld om een gevoel voor verhoudingen van

kunnen de installaties vaak efficiënter werken

prestaties te krijgen, zowel voor nieuwbouw als

door ze goed in te regelen.

77
5
5

1

installatietotaal

duidelijk lager zijn. Er zijn echter nog weinig ervaringscijfers. De gemiddelde gasbesparing zal

De Micro-WKK

waarschijnlijk niet meer dan 25% zijn. Voor de

De uitvoeringen die nu op de markt zijn lijken bij

de bouw zal het ruimtebeslag vaak een probleem

de veronderstelde warmtevraag, de beperkte

zijn en zullen ook warmteafgiftesystemen moge-

energiebesparing t.o.v. de HR ketel(maximaal

lijk moeten worden aangepast. Houdt de ontwik-

piek is er vaak nog een HR ketel. In de bestaan-

20%), de grootte van de installatie en de investeringskosten voorlopig zeker voor nieuwbouw

kelingen in de gaten. Voor nieuwbouw is het mak-

Teus van Eck

geen reëel alternatief. Blijf letten op de ontwikke-

dan ca. €3000, - .

Water/water warmtepompen met
ondergrondse bron

Zonneboiler

Voor nieuwbouw eenmalig € 7000, - en per jaar

De mogelijke gasbesparing voor het verwar-

De eenmalige extra kosten voor een zonneboiler

een besparing van 120 m3 aardgas = € 70, -. Wel

mingsdeel is ca. 50% t.o.v. een HR ketel. Voor

bedragen ca. € 2750, - en de besparing, ca. 60%

is er nog een beperkte compensatie door de

het tapwaterdeel is de besparing t.o.v. een HR

van het gas voor warm tapwater, is € 87, -/jr. Een

lagere elektriciteitsrekening.

ketel vaak minimaal. Wanneer er bij nieuwbouw

zonneboiler kan ook prima worden gecombi-

De grootste besparing op aardgasverbruik kan

gemiddeld 30% over het totaal wordt bespaard

neerd met een warmtepompinstallatie en com-

stadsverwarming geven mits er zo duurzaam

De individuele of collectieve biomassaketel

dan is dat heel redelijk. Het wordt beter als de

penseert dan de slechte prestatie van warmte-

mogelijke warmtebronnen worden gebruikt. Op

referentie (het openbare elektriciteitsnet) groener

pompen voor warm tapwater. Een redelijk

de korte termijn zal het bijna altijd duurder zijn

wordt. Dit gaat helaas nog steeds zeer langzaam.

alternatief bij een hele lage warmtevraag(goede

dan de HR ketel en in gebieden met geen dichte

Er komen steeds meer uitvoeringen op de markt

Koeling is een sterk punt voor deze optie. Deze

nieuwbouw) zou ook een zonneboiler met HR

bebouwing en/of geen behoorlijk duurzame bron-

geven mits er zo

die qua verduurzaming goed scoren en qua inte-

installaties vragen om een integrale aanpak en

ketel kunnen zijn. Dit kan nog aantrekkelijker wor-

nen is het niet haalbaar. Stadsverwarming zal

“ De HR Ketel is voor de

duurzaam mogelijke

grale kosten bij een grote warmtevraag aantrek-

goede kwaliteitsborging voor aanleg en beheer.

den als de zonneboiler voor het voor- en nasei-

zich maximaal in moeten zetten voor kostenver-

korte termijn bijna altijd

kelijk gaan worden. De vraag is echter of we een

De integrale extra investeringskosten t.o.v. een

zoen ook geïntegreerd kan worden in het verwar-

laging en verdere verduurzaming om aantrekkelijk

dergelijke toepassing van schaarse biomassa en

HR ketel bedragen ca. €8000, -. Door de hoge

mingssysteem

te blijven/worden. De zonneboiler scoort energe-

lokale emissiebronnen maatschappelijk wenselijk

energiebelasting (EB) op elektriciteit en omdat

(zon)warmte realistisch wordt.

achten.

elektriciteit duurder is dan gas valt de financiële

lingen. Als extra kosten worden aangehouden
voor bestaande bouw eenmalig € 7000, - en per
jaar een besparing van 300 m3 aardgas = € 174, -.

“ De grootste
besparing op
aardgasverbruik kan
stadsverwarming

warmtebronnen worden gebruikt.”

seizoensopslag

van

tisch goed maar is beperkt en ook nog behoorlijk
re verbetering van milieuprestaties en verlaging

sen collectieve en individuele systemen niet

Het wel of niet plaatsen van zon PV is een aparte

prijzen moeilijk om met de HR ketel te concurreren.

Collectieve warmtelevering/stadsverwarming

groot. Voor bestaande bouw komen er vaak nog

beslissing. Collectieve daken zijn daarbij vaak

Met stadsverwarming kunnen besparingen op

extra inpassingsproblemen voor het warmteafgif-

efficiënter dan individuele oplossingen, alleen is

gasverbruik van 50 tot meer dan 80% worden

tesysteem en lijkt deze optie nog een moeilijk

de bestaande regulering nog problematisch.

gerealiseerd. De 50% besparing kan worden

alternatief.

Gemiddeld kost een met zon PV geproduceerde

Overige aandachtspunten
Dit artikel is volledig gericht op de HR ketel en

Individuele (ventilatie)lucht/water
of oppervlakte water/water warmtepompen

fen als geen rekening wordt gehouden met de

haar alternatieven. In de praktijk zal de totale

indirecte subsidie via saldering achter de meter

woning integraal moeten worden beoordeeld

en het lang niet altijd beschikbaar zijn van de zon.

inclusief isolatie, ventilatie, warmteterugwinning,

liggen tussen de € 1500, - en € 6000, -.

Dit type warmtepompen scoort energetisch

nersgedrag, enz.

Stadsverwarming lijkt vooral aantrekkelijk voor

theoretisch waarschijnlijk niet heel veel slechter

Wind en waterkracht

de bestaande bouw maar daar is nog weinig

dan warmtepompen met een ondergrondse bron

Deze zijn voor woningen nog geen reëel alterna-

Tekst: Teus van Eck

ervaring mee.

terwijl de investeringskosten en beheerkosten

tief.

Energie en Milieu

gebruik van echte restwarmte, geothermie, zon
of biomassa. De extra kosten t.o.v. de HR ketel
zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie en

sing.”

van kosten met de actuele gas- en elektriciteits-

kWh ca. € 0,18 meer dan met fossiele brandstof-

stookte centrales (STEG’ s) en meer dan 80% bij

de goedkoopste oplos-

duur. Voor de andere opties is het zonder verde-

tegen. In kosten en prestaties is het verschil tus-

bereikt met traditionele warmte aftap bij gasge-

78

en

Conclusie

Zon PV

besparing op de energierekening meestal erg

66

kelijker in te passen. De totale extra kosten zijn

meting en regeling, elektriciteitsverbruik, bewo-
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Warmtepompen in de woning bouw, maak het transparant

VOOR HET VERDER VERDUURZAMEN VAN DE ENERGIEVOORZIENING VAN WONINGEN IS VOORAL VOOR NIEUWBOUW

vlakte water en lage temperatuur restwarmte van

de praktijk is de prestatiebandbreedte zeer groot

DOOR EEN AANTAL MARKTPARTIJEN DE WARMTEPOMP ALS DE OPLOSSING GEPRESENTEERD. DIT IS NOG VERSTERKT

de industrie of centrales. De kosten en kwaliteit

en zegt de COP waarde op zich niets. Ook bijv. de

van het bronsysteem verschillen sterk per bron

pompenergie voor collectieve bronnen en eventu-

DOOR HET AANTAL PUNTEN DAT IN DE EPC AAN WARMTEPOMPEN WORDT TOEGEKEND IN COMBINATIE MET EEN

en per situatie. De bronnen kunnen zowel collec-

ele noodzakelijke regeneratie van bronnen moet in

tief als individueel worden gebruikt. Buitenlucht

de totale waardering worden meegenomen.

STEEDS VERDER GAANDE AANSCHERPING VAN DE EPC. NU ER STEEDS MEER PRAKTIJKGEGEVENS VAN KOSTEN EN

is als bron bijv. zeer goedkoop maar heeft op

PRESTATIES BESCHIKBAAR KOMEN BLIJKEN DEZE VAAK HOGER EN SLECHTER TE ZIJN DAN IN HET ONTWERP WERD
BELOOFD. IN DIT ARTIKEL WORDT ZONDER DIEP IN TE GAAN OP ALLE TECHNISCHE EN FINANCIËLE DETAILS OP HOOFDLIJNEN BESCHREVEN HOE TELEURSTELLINGEN EN EEN NEGATIEF IMAGO KUNNEN WORDEN VOORKOMEN.

momenten van maximum warmtevraag in koude
winters een zodanig lage temperatuur dat de

Het warmteafgiftesysteem

verduurzamingsprestatie slecht is. Bronnen met

Lage temperatuursystemen geven de beste ver-

hogere temperaturen zijn qua verduurzaming

duurzamingsprestaties. Wel moet de woning dan

voor warmtevraag gunstig maar toepassing van

goed geïsoleerd zijn omdat LT systemen moeilijk

koeling is dan weer een probleem.

grote temperatuursprongen op kunnen vangen.

De kosten en de verduurzamingsprestaties van

kort uitgewerkt en er wordt afgesloten met con-

warmtepompen worden vooral bepaald door de

clusies en aanbevelingen.

Het temperatuurregime

zijn en kunnen LT systemen naar verhouding

De bron

De verduurzamingsprestatie voor warmtelevering

woningen is dit vaak moeilijk en/of kostbaar. Er

wordt beter naarmate het temperatuurverschil tus-

komen wel steeds meer LT systemen voor

hoe “duurzaam is de gebruikte elektriciteit?”

Er zijn diverse soorten bronnen mogelijk. De

sen bron en warmteafgiftesysteem kleiner wordt.

bestaande bouw op de markt. Voor warm tapwa-

transparantie van tarieven en besparingen en

belangrijkste zijn ondergrondse waterbekkens,

Daarom scoren warmtepompen meestal goed in

ter wordt vaak met boilers gewerkt om de warm-

beheer en onderhoud. Per onderwerp wordt dit

de bodem zelf, buitenlucht, rioolwater, opper-

goed geïsoleerde utiliteitsgebouwen met alleen

tepomp efficiënt te kunnen laten draaien en om

“De verduurzamings-

maar een lage temperatuur warmtevraag. Zeker bij

altijd voldoende warm tapwater beschikbaar te

prestatie voor warmte-

nieuwe woningen wordt de warmtevraag vaak

hebben.

combinatie van bron, het temperatuurregime, het
warmteafgiftesysteem, de isolatie van de
woning, wel/geen koeling, het bewonersgedrag,

Voor nieuwe woningen mag dit geen probleem
goedkoop worden aangelegd. Voor bestaande

voor meer dan 50% bepaald door de warm tapwater vraag. Hiervoor moet in verband met de
legionellaproblematiek water van ca. 700 C wor-

De isolatie van de woning

den geleverd. De Coëfficiënt Of Performance

Slecht geïsoleerde woningen zijn in principe niet

(COP) van het systeem over het gehele jaar valt

geschikt voor warmtepompen. Een LT systeem

dan terug naar ca. 2,75 terwijl de COP voor een

geeft dan al snel problemen vanwege grote tem-

laag temperatuursysteem op kan lopen tot ruim

peratuurfluctuaties en kost in die situaties meest-

boven de 4.

al ook veel geld. Hanteer altijd een integrale aan-

De COP geeft het rendement van het systeem aan.

pak voor de schil van de woning, ventilatie,

Een COP van bijv. 2,5 betekent dat er voor 2,5

warmteterugwinning, warmteafgiftesystemen,

eenheid warmte 1 eenheid elektriciteit nodig is.

regeling en energiesystemen.

levering wordt beter
naarmate het temperatuurverschil tussen
bron en warmteafgiftesysteem kleiner
wordt.”

Wanneer deze elektriciteit uit de openbare voorziening wordt betrokken met bijv. een rendement van
40% dan is er voor 1 eenheid elektriciteit weer 2,5

46

88

Wel/geen koeling

eenheid brandstof nodig en is de rendementswinst

De mogelijkheid van goedkope en duurzame

0. In de praktijk is een gemiddelde energetische

koeling is voor warmtepompsystemen een

besparing van warmtepompen in woningen van

belangrijk verkoopargument. Hierdoor is er dan

ca. 30% haalbaar. Wees echter voorzichtig want in

vaak weinig aandacht of de behoefte aan koeling

47
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en is het voor bewoners ook moeilijk te bepalen
wat zij nu uiteindelijk totaal betalen. Ook de elektriciteitsrekening kan een onaangename verrassing zijn als hierover niet duidelijk is gecommuni-

“Slecht geïsoleerde

niet door andere bouwkundige en installatie-

de warmtepompoptie in principe ook volledig

ceerd. Daarom het onderstaande rekenvoorbeeld

maatregelen kan worden voorkomen. Koeling

duurzaam. De werkelijkheid is dat de benodigde

voor een nieuwbouwwoning:

geeft extra comfort maar alle energetische en

elektriciteit bijna altijd uit het openbare net wordt

Met een aangenomen alternatief gasverbruik bij

kostenaspecten moeten wel in de totale beoor-

betrokken. Er zijn geen exacte gegevens

toepassing van een HR ketel van 625m3 /jaar en

deling worden meegenomen. Het vraagt vaak

beschikbaar over de milieukwaliteit van deze

een aangenomen gemiddeld (is landelijk gemid-

ook extra maatregelen in de afgiftesystemen.

elektriciteit. Het energetisch rendement op laag-

delde) elektriciteitsverbruik van 3500kWh/jaar en

waarschijnlijk hoger. Verder vraagt een WKO-

spanningsniveau ligt tussen de 40 en 45% en de

kosten op basis energietarieven eerste kwartaal

Warmtepompsysteem aan vaste investeringskos-

CO2 emissie op ca. 600g/kWh. Deze slechte

2012 wordt de energierekening gemiddeld per

ten gemiddeld ca. € 9000, - waar een besparing

prestaties hebben helaas een negatieve invloed

woning op jaarbasis ca.:

van de HR ketel en een gasaansluiting tegenover

Het bewonersgedrag

Teus van Eck

woningen zijn in principe

Bewoners moeten leren omgaan met warmte-

op de verduurzamingsprestaties van warmte-

niet geschikt voor warm-

pompsystemen en koeling. De systemen zijn traag

pompsystemen. Op korte termijn lijkt zich dit

in het volgen van grote temperatuursprongen. Veel

niet te verbeteren. De toename in productie van

€ 0,1667/m3,

open ramen en deuren en het bij afwezigheid ver

duurzame elektriciteit is zeer beperkt en bij de

€ 0,5792/m3 = € 362, -/jaar

terug zetten van thermostaten geven klachten.

huidige lage prijzen voor steenkool en CO2

• 3500 kWh elektriciteit, € 0,061/kWh, Energie

transparante uitwerking is en dat kosten en ener-

Ook overmatig gebruik van warm tapwa-

draaien de kolen en bruinkoolcentrales op maxi-

Belasting € 0,114/kWh, BTW € 0,0333/kWh,

giebesparingen in veel situaties waarschijnlijk

ter(douche) leidt tot slechte verduurzamingspres-

male capaciteit.

totaal € 0,2083/kWh = € 729,05/jaar

tegenvallen.

verschillen sterk

Beheer en onderhoud

per bron en

tepompen.”

staan. De beheerkosten zijn over het algemeen ook
• 625 m3 gas,

€ 0,32/m3, Energie Belasting
BTW

0,0925/m3,

totaal

• Netkosten € 406, - incl. BTW

taties. Zorg voor goede voorlichting en instructies.

hoger dan voor een HR ketel. De kosten en voordelen van de koeloptie zijn nog niet meegenomen.
Het voorgaande geeft aan hoe belangrijk een

Transparantie van tarieven en
besparingen

• Algemene heffingskorting € 379,16 incl. BTW

De investerings- en beheerkosten worden vaak

Wanneer er met de WKO-Warmtepomp 30% ener-

dat 1 partij integraal verantwoordelijk is voor de

Wanneer er voor de warmtepomp uitsluitend vol-

(deels)opgenomen in de totale bouw en/of

gie wordt bespaard dan is dat een aardgas equiva-

totale kwaliteit van woning en systemen met

ledig duurzame elektriciteit wordt gebruikt dan is

grondkosten. Hierdoor ontbreekt transparantie

lent van 0,3 x 625 m3 gas = 187 m3 gas. Bij een

controleerbare garanties. Om de prestaties te

verondersteld energetisch rendement van 40%

kunnen controleren zijn aparte elektriciteit- en

voor elektriciteit uit het openbare net op laagspan-

warmtemeters noodzakelijk. Neem in de contrac-

ningsniveau betekent dit een elektriciteitsverbruik

ten het beheer en onderhoud mee.

Hoe ‘duurzaam’ is de gebruikte
elektriciteit?

• Totaal € 1117, -.

Dit begint met goede kwaliteitsborging tijdens

“De kosten en
kwaliteit van het
bronsysteem

per situatie.”

ontwerp, installatie en oplevering. Zorg er voor

voor de warmtepompen van {(625 – 187) x
31650}/9000 = 1733 kWh. Deze 1733 kWh kost
1733 x € 0,2083 = €361, -

Conclusies en aanbevelingen

Dit geeft geen financiële besparing t.o.v. gas

Op basis van de actuele slechte milieukwaliteit

omdat elektriciteit duurder is dan aardgas en de

van elektriciteit uit het openbare net vallen de ver-

E(nergie)B(elasting) op elektriciteit hoger is dan

duurzamingsprestaties zeker voor bestaande

voor aardgas. Wel bespaar je de aardgasnetkosten

woningen tegen. Als het aandeel warm tapwater

van ca. € 180, -/jaar.

bij nieuwbouw niet wordt beperkt dan is ook daarvoor de verhouding kosten prestaties matig en zal

De CO2 emissiereductie bij toepassing van warm-

een zonneboiler met HR ketel of een collectieve

tepompen met dit rendement is bij de huidige

duurzame warmtevoorziening vaak aantrekkelijker

samenstelling van het Nederlandse elektriciteits-

zijn. De koeloptie is een sterk punt maar niet altijd

productiepark zeer beperkt. Voor de HR ketel optie

noodzakelijk. Wees kritisch en eis volledige trans-

is de CO2 emissie 625 x 1,7 + 3500 x 0,525 = 2785

parantie, integrale aanpak en controleerbare harde

kg. Voor de WKO optie is de CO2 emissie 5233 x

technische en financiële garanties.

0,525 = 2747 kg. Hierbij is een CO2 emissie van
525g/kWh verondersteld. Het werkelijke cijfer is

48
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Tekst: Teus van Eck, Energie en Milieu
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als primair doel de individuele sterk vervuilende

S

kolenkachels uit de binnenstad te weren. Pas in
de jaren zeventig is de intentie verschoven naar

Stadsverwarming: grote
verduurzamingsmogelijkheden
en toch veel weerstand

STADSVERWARMING KAN ZEKER IN DE WONINGBOUW EEN CO2 REDUCTIE TOT 80% GEVEN, EN IS OP LANGE TERMIJN

energie besparing en verduurzaming. Als warmtebron werden in eerste instantie vooral elektriciteitscentrales gebruikt. Van de stoomturbines
werd warmte afgetapt met een temperatuur van

prijzen worden deze installaties uit bedrijf genomen

ca. 1200 °C. Een dergelijk hoog temperatuurni-

omdat de elektriciteitsmarkt geen milieukosten-

veau kost echter elektriciteitsproductie, waardoor

component kent.

gemiddeld een geleverde GJ aan warmte ca. 0,35
GJ primaire brandstof kost. Er is dan geen sprake
van echte restwarmte.
Er zijn echter veel meer mogelijkheden om de

Aandachtspunten voor transport/
distributie

IN VEEL SITUATIES DE MEEST KOSTEN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR VERGAANDE VERDUURZAMING. TOCH IS NAUWE-

warmtelevering op een duurzamere wijze te rege-

Om de hoge investeringskosten en de netverlie-

LIJKS 5% VAN DE NEDERLANDSE WONINGEN OP STADSVERWARMING AANGESLOTEN. IN DIT ARTIKEL WORDT ZOWEL

len. Door het temperatuurniveau van het gehele

zen te beperken is het voor de economische

systeem te verlagen naar ca. 700 °C als aanvoer-

haalbaarheid noodzakelijk dat er voldoende

OP DE RELEVANTIE VAN DE BEZWAREN ALS OP DE MOGELIJKE OPLOSSINGEN INGEGAAN. VOOR EEN VERGELIJKING MET

temperatuur en ca. 400 °C als retourtemperatuur

dichtheid in de afname is. Ook is het noodzake-

kan er op een veel lager temperatuurniveau wor-

lijk dat alle mogelijke aansluitingen in een zo kort

DE ALTERNATIEVEN WORDT NAAR DE 2 VOORGAANDE ARTIKELEN OF DE SITE WWW.TEUSVANECK.NL VERWEZEN.

den afgetapt en is inpassing van duurzamere

mogelijke tijdsperiode worden gerealiseerd met

bronnen mogelijk. In principe zijn alle bronnen

maximale aandacht voor flexibiliteit en kosten-

Wat is stadsverwarming?

duele projecten geven al snel een totaal negatief

mogelijk zoals afvalverbranders, geothermie, zon,

verlaging voor de netten. Belangrijke onderwer-

beeld. Dit wordt nog versterkt omdat stadsverwar-

biomassa, industriële restwarmte, warmteover-

pen hierbij zijn ook de inpassing van eventuele

In de praktijk wordt al snel elk project met een col-

ming een lokaal monopoly is terwijl individuele keu-

schotten bij andere gebouwen/processen, warm-

opslag van warmte, back up voorzieningen en

lectieve warmtebron voor meerdere wonin-

zevrijheid en marktwerking tot het hoogste maat-

tepompen etc. Nu ook de mogelijkheden van sei-

flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Hiervoor is een

gen/gebouwen stadsverwarming genoemd. Elk

schappelijke goed verheven lijken te zijn. Volledige

zoensopslag van warmte technisch en financieel

integrale gebiedsontwikkeling noodzakelijk die

project is echter specifiek en sterk afhankelijk van

transparantie inclusief garanties en een duidelijke

haalbaar lijken te gaan worden, nemen de moge-

echter op gespannen voet staat met de individu-

de lokale situatie en de kwaliteit van aanleg en

risicoverdeling is dus een eerste vereiste.

lijkheden voor zowel kleinschalige als grootschali-

ele onafhankelijkheid van partijen.

“De aandacht zal zich
vooral moeten gaan rich-

beheer. Hierdoor zijn er tussen projecten zeer grote

ten op de bestaande

verschillen in kosten, verduurzamingsprestaties,

bouw”

investeringsstructuur, organisatie en service.
Als voorbeeld de verduurzamingsprestatie. Deze

ge oplossingen toe.

Welke warmtebronnen zijn
beschikbaar?

Wat kosten de warmtebronnen?

Nieuwbouw versus bestaande bouw

“Nauwelijks 5% van de
Nederlandse woningen
is op stadsverwarming
aangesloten”

Stadsverwarming heeft zich primair op nieuw-

varieert van behoorlijk negatief tot 80% CO2 reduc-

In de jaren twintig van de vorige eeuw is stads-

De kosten hangen sterk af van de schaalgrootte,

bouwwijken gericht vanwege de eenvoudiger

tie. Negatieve prestaties en hoge kosten van indivi-

verwarming in Utrecht en Rotterdam gestart met

de specifieke bron, regulering en hoe kosten wor-

besluitvorming en minder problemen bij de aan-

den toegerekend. M.u.v. Biomassa, vindt er bij ver-

leg van infrastructuur. Door de sterke afname van

dere verduurzaming een verschuiving plaats van

het bouwvolume en de dalende warmtevraag van

variabele kosten naar bijna 100% vaste kosten. Dit

nieuwbouwwoningen komen dergelijke projecten

versterkt het probleem van hoge investeringskos-

nu in problemen. De aandacht zal zich vooral

ten bij de start van een project maar maakt voor de

moeten gaan richten op de bestaande bouw. Dit

toekomst de voorspelbaarheid van kosten veel

is zowel qua besluitvorming, kostenverdeling en

beter. De intentie voor een echte CO2 kostprijs via

techniek moeilijker. Marktpartijen zullen hierop in

het ETS (Emission Trading System) zou gunstig

moeten spelen.

voor stadsverwarming moeten zijn maar werkt in
de praktijk nog niet. Bovendien valt stadsverwarming buiten het systeem, terwijl levering van restwarmte een probleem oplost voor de vervuiler.

46
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Wanneer staan eigenaren/huurders
open voor stadsverwarming?

Voor warmtelevering uit vooral gasgestookte cen-

Zeker voor bestaande bouw is een goede invul-

trales speelt nog een extra probleem. Bij hoge gas-

ling hiervan doorslaggevend. Stadsverwarming

47
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I n n o v a t i e b e g i n t b i j K U PA N
C A B I N E S , K A S T E N , TA B L E A U S , B A N K E N E N D E U R E N
• NIEUW - Onzichtbare scharnieren in
gesloten toestand
• NIEUW - Profielloze wanden
• Stijlvol design en hoogwaardige kwaliteit
• 1 miljoen sluitingen zonder smering.
• Constructies zijn mechanisch getest op
sterkte
• Sluitingen zijn getest op dynamische
bewegingen
• Tekenwerk voor u ook in 3-D beschikbaar
• KUPAN als het echt mooi moet zijn
• KUPAN als het echt goed moet zijn
• KUPAN als u waarde hecht aan een goede
organisatie

heeft voor een aantal betrokkenen, al dan niet
terecht, nog het imago van een warmtepijp naar
binnen schuiven en weinig aandacht voor isolatie

Niet specifiek voor stadsverwarming maar voor

om de vraag zo hoog mogelijk te houden. Wil het

een zo kosten efficiënt mogelijke energiebespa-

succesvol zijn dan zal er echter in samenspel met

ring en verduurzaming worden de volgende aan-

corporaties, eigenaren en andere marktpartijen

bevelingen gedaan:

een totale ontzorging moeten worden aangebo-

• Aanpassing van de EPC/EPG en energielabe-

den. Dit betreft een compleet voorstel voor isola-

ling t.a.v. meer aandacht voor warm tapwater,

tiemaatregelen, ventilatie, inregelen/aanpassen

koeling en elektriciteit; integrale aanpak ver-

bestaande installaties, sanitair, elektriciteitsver-

plichten; kwaliteitsborging inclusief garanties

bruik (LED verlichting, hotfill apparatuur, energie-

voor exploitatie; aantoonbare energieprestaties

zuinige apparatuur), garanties en beheer, finan-

i.p.v. normwaarden; energielabeling voor alle

ciering en gedragsbeïnvloeding. Probeer de

Kijk op www.kupan.nl, vraag naar onze
brochures of neem contact op voor een
voorstel op maat.

Kupan bv Postbus 11 7020 AA Zelhem
T +31(0)314 62 10 41 E info@kupan.com I www.kupan.com
MEETBARE KWALITEIT

• De regeling Stimulering Duurzame Energie

maar kom wel met oplossingen als er echte

(SDE) toepassen voor alle opties voor de pro-

vraag is. Sta open voor inpassing van alternatie-

ductie, transport, opslag en verbruik/besparing

ven. Duidelijke overeenstemming over de beoog-

van elektriciteit warmte, stoom, transport en

de intenties zijn veel belangrijker dan de formele

koeling om zo het keten denken te versterken

contractduur. Het is een illusie dat de omstandig-

en inzicht te krijgen in de meest efficiënte opties

heden en mogelijkheden 40 jaar niet veranderen.

Know-how
ons
System soluti
on
Collaborati

Balancing & Control
Thermostatic Control

• De Warmtewet zodanig wijzigen dat transparan-

ming en eerlijke verdeling van risico’s als belang-

tie en ruimte voor duurzamere opties leidend

rijkste uitgangspunten zou de basis voor besluit-

worden in combinatie met meer ruimte voor

Thermostatic Control

Drie leidende marktpartijen hebben de krachten gebundeld met als doel u de beste oplossing te
bieden en het comfort en de efﬁciency in gebouwen te optimaliseren.
Pneumatex, TA en Heimeier zijn vanaf heden één organisatie genaamd; TA Hydronics. Voor elk type gebouw
kunnen wij u ondersteuning bieden om de efﬁciëntie van uw HVAC systeem te verbeteren tot wel 30%.
Wilt u meer weten over TA Hydronics en hoe wij u kunnen bijstaan in het vinden van de juiste toepassing van
onze systemen, kijk dan op: www.tahydronics.com

inclusief garanties en
een duidelijke risicover-

• Besluitvorming rond collectieve energie bespa-

deling is dus een eerste

Vrije markt of publieke voorziening?

ring en verduurzamingsmaatregelen vereenvou-

vereiste”

Stadsverwarming kenmerkt zich bijna altijd door

beheersing via andere tariefvormen dan het

hoge aanloopinvesteringen, onzekere veelal

N(iet)M(eer)D(an)A(nders) principe en fiscale of

digen. Dit in combinatie met woonlasten

stimuleringsmaatregelen.

De grote onzekere factor is de ontwikkeling van

• Energie is meer dan elektriciteit. Lange termijn

de gasprijs inclusief de energiebelasting op aard-

regulering op basis van financiële prikkels voor

gas voor kleinverbruikers. Dit is geen aantrekkelijk

elektriciteit, stoom, warmte, koude en transport

scenario voor partijen in de vrije markt die werken

op basis van echte kosten en prestaties inclusief

met zo kort mogelijke terugverdientijden en ren-

effecten over de gehele keten.

baar in de actuele besluitvorming rond stadsverwarmingsprojecten. Nieuwe projecten en/of

Balancing & Control

lokale initiatieven.

“Volledige transparantie

dementen van 10 – 15%. Dit wordt duidelijk zicht-

Innovation

Pressurisation & Water Quality

voor CO2 emissiereductie.

Integrale gebiedsontwikkeling met verduurza-

variabele inkomsten en lange terugverdientijden.
Pressurisation & Water Quality

Teus van Eck

apparatuur inclusief hotfill.

koeling vraag te voorkomen of te verminderen,

vorming moeten zijn.

TA Hydronics geeft u het juiste
antwoord op ieder niveau

Benodigde regulering

ENGINEERING ADVANTAGE

Conclusie

uitbreidingen zijn steeds meer publiek/private

Stadsverwarming is voor verdere verduurzaming

samenwerkingen, lokale initiatieven met lokale

in een groot aantal situaties een prima oplossing

(overheid)partijen of weer volledige nutsprojecten

mits er een duidelijk andere aanpak komt.

en coöperaties. Zeker bij grotere projecten speelt

Sleutelwoorden hierbij zijn flexibiliteit, integrale

ook mee in hoeverre het systeem open staat voor

samenwerking met alle partijen, echte ontzor-

warmtebronnen van derden. Wordt het niet tijd

ging van afnemers, lange termijn denken op

dat de landelijke overheid en de EU weer meer

basis van publieke belangen, vooral richten op

ruimte gaan geven voor lokale oplossingen,

de bestaande bouw en integrale vakkennis.

warmtenetbeheerders en publieke belangen zonder terug te vallen in een volledige nutssituatie?

Tekst: Teus van Eck, Energie en Milieu
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E

Energiebesparing en
verduurzaming woningen is veel
meer dan installaties en isoleren

wordt voor huurders en eigenaren. Dit spanningsveld tussen substantieel energie besparen/verduurzamen en woonlasten maakt duidelijke

prioriteitsstelling

noodzakelijk

en

is

momenteel het grootste nog niet algemeen herkende knelpunt. In de praktijk hebben betaalbare
woonlasten meestal prioriteit. Bovendien is het
voor veel eigenaren en huurders in de actuele

DE EERSTE 3 ARTIKELEN IN DEZE SERIE HEBBEN ZICH VOORAL GERICHT OP DE KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE TOE
TE PASSEN INSTALLATIES. OM EEN ZO OPTIMAAL MOGELIJK RESULTAAT QUA KOSTEN EN VERDUURZAMING TE REALI-

situatie nauwelijks of zelfs helemaal niet haalbaar
om investeringen te doen waar geen volledige
financiële compensatie tegenover staat. Gelukkig

SEREN IS HET ECHTER NOODZAKELIJK OM VOOR EEN INTEGRALE AANPAK VAN ONTWERP TOT EN MET BEWONING TE

ontstaat langzaam het besef dat duurzame

KIEZEN. IN DE PRAKTIJK IS ER VOORAL AANDACHT VOOR DE ONTWERPFASE BIJ NIEUWBOUW OP BASIS VAN DE WET-

en

woningen structureel een hogere waarde krijgen
het milieu ook een prijskaartje heeft.

TELIJKE EISEN VOOR DE E(NERGIE)P(RESTATIE)C(OEFFICIENT) MET WEINIG AANDACHT VOOR DE INTEGRALE AANPAK,

Bovendien zullen we vanwege de op langere ter-

TERWIJL BOVENDIEN VERUIT HET GROOTSTE POTENTIEEL VOOR ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING IN DE

en de politieke/technische kwetsbaarheid van de

BESTAANDE BOUW AANWEZIG IS. DIT ARTIKEL GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN.

Integrale aanpak en
kwaliteitsborging

mijn waarschijnlijk fors stijgende energieprijzen
grootschalige internationale energievoorziening
wel moeten. Dit vraagt wel een totale omslag in

wet- en regelgeving is dit spanningsveld terug te

prioriteitsstelling en maatschappelijk denken.

vinden. Dit leidt in de praktijk vaak tot een moeilijk besluitvormingsproces. Dit vraagt om meer

“In praktijk hebben

Nieuwbouw t.o.v. bestaande bouw

Ga met partijen in zee die de aantoonbare intentie

betaalbare woonlasten

Bij nieuwbouw is er nog maximale keuzevrijheid

tot en ervaring hebben met een integrale aanpak

meestal prioriteit”

waardoor vaak voor minder geld veel betere

van ontwerp tot en met harde garanties voor de

resultaten zijn te realiseren. Voorbeelden zijn situ-

bewoningsfase. Laat duidelijk zijn wie verantwoor-

Teus van Eck

delijk is voor het eindresultaat. Kwaliteitsborging is

Het actuele energieverbruik is zowel bij huurders

installaties, indeling, kwaliteitscontrole enz.

als eigenaren vaak nauwelijks bekend. Begin

ring/exploitatie kosten en prestaties. De oorzaak is

Bespaar daarom niet te snel op mogelijke maat-

daarom altijd met een goede monitoring van het

bewoner wat is beloofd? Een dergelijke aanpak

vaak inefficiënte huurwetgeving. Voorkom dit en

regelen (bijv. isolatie). Het in de bewoningsfase

energieverbruik. Vaak blijkt dat de meest efficiën-

voorkomt ook belangentegenstellingen. Enkele

maak direct transparante afspraken voor het

nog verder verbeteren, is bijna altijd veel moeilij-

te maatregelen bestaan uit het vervangen van

bekende voorbeelden zijn: 1) De woning moet aan

totaal.

ker en kost veel meer geld.

energie slurpende apparatuur, het goed inregelen
en beheren van bestaande installaties en

Hoe economisch is
verduurzaming?

Individueel of collectief

bewustwording van bewoners.

Alleen bij vrijstaande woningen is er volledige

garanties. De eigenaar/gebruikers hebben belang

Veel energiebesparing en verduurzamingsmaat-

individuele beslissingsvrijheid over de te nemen

Isolatie

bij optimale prestaties, comfort, garanties en

regelen kosten op de korte termijn geld zolang er

maatregelen. In bijna alle andere situaties is col-

Gaan we bij het isoleren van de schil (dak, gevel,

beheersbare investering- en exploitatiekosten. 2)

geen financiële waardering voor de milieupresta-

lectieve besluitvorming wenselijk of zelfs onver-

vloer, glas, kozijnen) uit van de minimaal vereiste

Wanneer de investeringskosten en de exploitatie-

tie is. De verwachting leeft, zowel bij veel

mijdbaar. Bovendien is een collectieve aanpak in

Rc voor de EPC berekening of laten we duidelijk

kosten niet voor rekening van dezelfde partij

beleidsmakers als bij uitvoerders en eigenaren,

de meeste situaties veel efficiënter. We leven

zien wat de kosten en prestaties zijn voor verder-

zijn(huurwoningen) dan is er vaak te weinig aan-

dat bijna alle maatregelen zoveel geld opleveren

echter in een land waar individuele keuzevrijheid

gaande isolering? Later de isolatie verder verho-

dacht voor een totaal optimalisatie van investe-

dat het geheel snel betaalbaar en acceptabel

tot bijna het hoogste goed is verheven. Ook in de

gen kost veel meer en geeft veel beperktere

goedkoopste en minst risicovolle wijze op papier

54
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Het actuele energieverbruik

daarbij een zeer essentieel instrument. Krijgt de

aannemer heeft er belang bij om op de voor hem

een prijskaartje”

ties hiervan.

ering van de woning, te kiezen materialen en

bepaalde EPC of energielabel eisen voldoen. De

“Het milieu heeft ook

aandacht en transparantie voor de consequen-

hieraan te voldoen zonder verdere controles en
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Lage temperatuur
warmteafgiftesysteem
Een dergelijk systeem geeft, mits goed aangemogelijkheden dan het direct bij de nieuwbouw

energiebesparing deels teniet worden gedaan

legd en goede bedrijfsvoering, comfort en maakt

doen. Gelukkig schrijft de EPC sinds kort een

door verkeerde ventilatie. Vanuit energiebespa-

latere verdere verduurzaming makkelijker. Let op

minimaal kwaliteitsniveau voor ongeacht de ver-

ring is minimale ventilatie en/of maximale warmt-

of de reactiesnelheid van het systeem bij tempe-

dere EPC maatregelen voor de betreffende

eterugwinning noodzakelijk. Technisch is het

ratuurwisselingen voldoende is. Voor bestaande

woning. Bij bestaande woningen zal het realise-

allemaal op te lossen maar in de praktijk zijn er

woningen komen er ook steeds meer mogelijk-

ren van een hoge Rc veel moeilijker en kostbaar-

vaak problemen door slechte kwaliteit van ont-

heden in combinatie met nieuwe typen radiato-

der zijn en zal de economische afweging t.o.v.

werp, uitvoering en gebruik/onderhoud. Voor

ren en isolatie.

andere maatregelen vaker in het nadeel van iso-

bestaande woningen is een goed ventilatiesys-

“Begin altijd met een

latie uitvallen. Dit is te verbeteren door na isola-

teem vaak moeilijk in te passen, maar er komen

goede monitoring van

tie maximaal te combineren met renovatie van de

steeds betere oplossingen voor individuele ruim-

gehele woning. Voor glas zou drievoudig glas de

het energieverbruik”

de huurders terwijl dezelfde huurders vaak niet de
kennis en de mogelijkheden voor implementatie

Beperken warm tapwater

hebben. Laat alle betrokken partijen samenwer-

tes. De kwaliteit van functioneren wordt naast

Let vooral op concentratie van tappunten, keuze kra-

bel en verdergaande wettelijke verplichtingen

standaard moeten zijn voor nieuwbouw en

goed ontwerp en aanleg sterk bepaald door hoe

nen, overig sanitair, doucheW(armte)T(erug)W(in) en

t.a.v. energieverbruik van apparatuur en verlich-

bestaande bouw. Drievoudig glas is in principe

deze installaties worden gebruikt en onderhou-

slimme lay out met goede isolatie van het beno-

ting ligt in lijn der verwachting.

niet duurder dan HR ++ glas maar is in

den. In hoeverre kan/moet de bewoner het func-

digde leidingennet. Dit laatste punt is ook van

Nederland nog relatief onbekend. Visuele kwali-

tioneren van het systeem beïnvloeden? De

belang voor de verwarmingsinstallatie.

teitscontrole tijdens de uitvoering is voor isolatie

ramen moeten kunnen worden geopend maar

uitermate belangrijk omdat het later vaak niet

wat zijn de consequenties bij verkeerd gebruik?

meer toegankelijk is.

In principe is natuurlijke ventilatie in periodes

Meting en regeling

ken. Veel van deze maatregelen zijn nu al renda-

Communicatie met en instructie
van bewoners
Er is grote behoefte aan ondersteuning van

waarin de verwarming niet wordt gebruikt vol-

Kies voor een robuuste en eenvoudige uitvoering

bewoners t.a.v. koop, financiering, mentaliteits-

Ventilatie met
Warmteterugwinning(WTW)

doende en bespaard elektriciteit. In de praktijk is

die zo ongevoelig mogelijk is voor bewonersge-

verandering en gebruik en beheer van installaties

dit moeilijk te regelen. Daarom is het bijzonder

drag. Verwarm alleen daar waar het nodig is.

en apparatuur. Ook is in de actuele vrije ener-

belangrijk om aan bewoners goede gebruik- en

Maak het energieverbruik op een leuke en een-

giemarkt de inkoop en eventuele terug levering

Een goede ventilatie is essentieel ter voorkoming

beheerinstructies te geven in combinatie met een

voudige wijze voor iedereen inzichtelijk. Het moet

van energie de verantwoordelijkheid van de

van vocht/schimmels/slechte luchtkwaliteit en

duidelijk onderhoudscontract.

voor de bewoners een hot item gaan worden.

bewoners. Voor veel bewoners lijkt dit een pro-

daaraan gekoppelde mogelijke gezondheidsproblemen. Ook kan het effect van goede isolatie op

bleem, terwijl dit waarschijnlijk vaak ook de men-

Keuze energiesysteem
Dit onderwerp is in de 3 voorgaande artikelen
aan de orde geweest.

“Het in de bewoningsfase nog verder verbeteren, is bijna altijd veel

Aandacht voor beperking
elektriciteitsverbruik

sen zijn die hun energierekening moeilijk kunnen

moeilijker en kost veel

betalen. Welke marktpartijen kunnen en willen dit

meer geld”

Het elektriciteitsverbruik is zeker bij nieuwbouw,

behoefte aan een energie/verduurzaming coach?

oppakken of moeten we dit reguleren? Is er

maar ook bij steeds meer bestaande woningen,
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Koeling

vaak de grootste energiepost in volume en geld.

Probeer door een optimaal bouwkundig ontwerp

LED verlichting en spaarlampen, hotfill (gebruikt

Er is op het terrein van energiebesparing en ver-

(situering, gebruikte materialen, indeling, brede

warm water uit het warm tapwatersysteem i.p.v.

duurzaming voor woningen veel mogelijk. Om tot

overstekken, bomen,…) koelingvraag te voorko-

elektriciteit) vaatwassers en wasmachines, was-

een succesvolle aanpak te komen zijn integrale

men. Voor bestaande woningen is dit veel moei-

drogers op basis warmtepompprincipe(de zon is

aanpak, transparantie, financiering, lange termijn

lijker en is buitenzonwering vaak het enige alter-

uiteraard nog veel beter), inductie koken als er

denken, mentaliteit, eenvoudige regulering, kwa-

natief. Benut zowel voor nieuwbouw als

geen gasaansluiting is, maximale aandacht voor

liteitsborging en communicatie de sleutelwoor-

bestaande woningen maximaal de mogelijkheid

energiezuinigheid overige apparatuur, voorkomen

den. Bewoners eis een dergelijke aanpak, markt-

van ventileren tijdens de koelste etmaalperiodes.

stand bye functies enz. Ook hierbij zijn belangen-

partijen en overheid pak dit op!!!

Is koeling onvermijdbaar kies dan voor een zo

tegenstellingen mogelijk. Bijv. voor huurwoningen

duurzaam mogelijke oplossing.

is dit formeel vooral een verantwoordelijkheid van

Er zijn echter talloze opties voor besparing zoals

Conclusie

Tekst: Teus van Eck
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H

Het Niet Meer Dan Anders (NMDA) tarief
voor warmte frustreert verdere energiebesparing
en verduurzaming in de woningbouw

jaarkosten en voor de aansluitbijdrage (vermeden
investeringskosten). Deze kosten zijn in de
Warmtewet hoger dan in het EnergieNed tarief.
Over het totaal zijn de kosten redelijk vergelijkbaar.
Naast deze 3 tariefcomponenten is er zowel bij

HET NMDA TARIEF HEEFT ZIJN OORSPRONG IN DE STADSVERWARMING. HET IS IN DE JAREN TACHTIG UITGEVONDEN

EnergieNed als in de Warmtewet ruimte voor een

DOOR DE TOENMALIGE BELANGENVERENIGING ENERGIENED VAN DE ENERGIEBEDRIJVEN. DE INTENTIE VAN HET TARIEF

omdat de meeste nieuwe stadsverwarmingspro-

WAS OM AFNEMERS VAN STADSVERWARMING TE GARANDEREN DAT ZIJ VOOR HUN WARMTE NIET MEER BETALEN DAN
WANNEER ZIJ ZELF EEN GASKETEL HADDEN. DIT TARIEF WORDT NOG STEEDS GEBRUIKT, HOEWEL ER ALTIJD DISCUSSIE OVER IS GEWEEST. HET PRINCIPE VAN HET NMDA TARIEF IS OOK OVERGENOMEN IN DE NOG GOED TE KEUREN
WARMTEWET VOOR COLLECTIEVE WARMTELEVERINGEN. DAARBIJ IS BESCHERMING VAN DE AFNEMER HET HOOFDDOEL ZONDER DAT ER REKENING IS GEHOUDEN MET STIMULERING VAN ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING. IN

zgn. rentabiliteitsbijdrage. Deze is ingevoerd
jecten zonder een extra bijdrage niet rendabel
zijn. De rentabiliteitsbijdrage is niet gereguleerd
en mag tussen marktpartijen worden overeen
gekomen. Deze bijdrage wordt gezien als een
compensatie voor de te leveren milieuprestatie
en voor de eventuele vermeden andere bespa-

elektrisch koken. Over de vermeden gasaanslui-

ringsmaatregelen.

tingskosten is geen discussie omdat dit openbare gereguleerde tarieven zijn.

DIT ARTIKEL WORDEN OP HOOFDLIJNEN DE ACTUELE TEKORTKOMINGEN VAN HET NMDA TARIEF BESCHREVEN INCLU-

Hoe objectief is het NMDA tarief?

De conclusie is dat de vaststelling van het NMDA

SIEF VOORSTELLEN HOE HET BETER ZOU KUNNEN.

Het NMDA tarief is gebaseerd op gemiddelde

objectief is. Door afnemers wordt dit vaak anders

praktijkprestaties en praktijkkosten. Voor collec-

ervaren omdat er geen rekening wordt gehouden

Hoe wordt het NMDA bepaald?

tieve systemen is het namelijk praktisch niet

met specifieke situaties, de leverancier stelt de

haalbaar om alle specifieke situaties op te

tarieven op (wordt met Warmtewet anders), de

Op basis van marktonderzoek worden groepen

nemen. De grootste tariefcomponent is het ver-

rentabiliteitsbijdrage is voor bewoners moeilijk te

vergelijkbare woningen met een gasketel of met

meden gasverbruik. Het door EnergieNed gehan-

begrijpen en er worden kortingen op het energie-

een stadsverwarmingsaansluiting qua energie-

teerde omrekeningsrendement van 81,20% is

deel gegeven in combinatie met een verhoging

54
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re 2 componenten geven vaste bedragen voor

tarief voor een collectief systeem behoorlijk

“We simuleren met
de Warmtewet en het

verbruik en kosten vergeleken. Dit onderzoek

veel lager dan het door sommige leveranciers

van de rentabiliteitsbijdrage. Ook is het NMDA

NMDA tarief een grote

richt zich op 3 tariefcomponenten, namelijk het

gepresenteerde rendement van ca. 107%. Dit is

tarief sterk op nieuwbouw gericht terwijl de toe-

nauwkeurigheid die

energieverbruik en de bij stadsverwarming t.o.v.

een in het laboratorium gemeten rendement

komst voor collectieve projecten vooral in de

een woning met gasketel vermeden vaste jaar-

onder ideale omstandigheden voor verwarming.

bestaande bouw ligt. We simuleren met de

lijkse kosten(onderhoud en jaarlijkse kosten gas-

Voor warm tapwater is het laboratoriumrende-

Warmtewet en het NMDA tarief een grote nauw-

aansluiting) en de vermeden investeringskosten

ment max. ca. 90%. In de praktijk zijn de werke-

keurigheid die er in werkelijkheid niet is.

(gasketel en gasaansluiting). De vergelijking van

lijke rendementen o.a. sterk afhankelijk van de

het energieverbruik geeft een normatief rende-

verhouding verwarming/warm tapwater, kwaliteit

ment waarmede de energielevering vanuit de

en inregeling van de installaties, soort en kwali-

stadsverwarming omgezet wordt in een vergelijk-

teit woning, bewonersgedrag etc. Voor de ver-

baar verbruik in m3 aardgas. Op basis van refe-

meden vaste kosten is er bijv. een groot verschil

De intentie van het NMDA tarief in de

rentiegasprijzen uit de gasmarkt wordt dit ver-

tussen levering en plaatsing van 1 ketel bij een

Warmtewet is uitsluitend gericht op tariefbe-

bruik omgerekend naar te betalen bedragen.

particulier t.o.v. een project met 1000 ketels.

scherming voor afnemers in een monopolistische

Voor 2012 is het normrendement voor het

Verdere discussiepunten zijn de te hanteren gas-

situatie. Voor EnergieNed lag het accent ook vol-

EnergieNed tarief 81,20 % op onderwaarde en in

prijzen die in de vrije gasmarkt tussen aanbieders

ledig op uniformiteit in tariefstelling. Bovendien is

de concept Warmtewet is het 87,01%. De ande-

kunnen verschillen en wel/geen extra kosten

het NMDA tarief volledig gericht op het alternatief

er in werkelijkheid
niet is.”

Stimuleert het NMDA energiebesparing en verduurzaming?
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gasketel, terwijl de gasketel het alternatief is

kosten en prestaties, elektriciteitsverbruik en

eisen verder te verhogen, geef harde garanties

waar we uit verduurzamingsoverwegingen vanaf

bewonersgedrag.

voor kosten en prestaties aan bewoners inclusief

willen. Bovendien is de gasketel bij de actuele

Bij nieuwe woningen is het voldoen aan strenge

voorlichting en ontzorging en kies de energie-

gasprijzen en bij korte termijn denken nog steeds

eisen veel eenvoudiger en goedkoper dan voor

voorzieningsinstallatie als sluitpost. Deze keuze

het goedkoopste alternatief. Alle andere alterna-

bestaande woningen. Daarom moet er niet te

wordt gebaseerd op de meest kosten efficiënte

tieven zijn op de korte termijn in de meeste situa-

snel worden bezuinigd op isolatie van gevels,

lokaal beschikbare optie t.a.v. energiebesparing

gieverbruik van woningen, kwaliteitscontrole,

ties duurder, hebben een totaal andere verhou-

daken en vloeren. Drievoudig glas met kwaliteits-

en verduurzaming. Zorg als overheid voor objec-

harde garanties voor kosten en prestaties en

ding in vaste en variabele kosten en presteren

kozijnen, efficiënte ventilatie met warmteterug-

tieve beoordelingscriteria. Transparantie is daar-

objectieve beoordeling van alternatieven inclusief

qua milieu beter.

winning en goed ingeregelde lage temperatuur

bij het sleutelwoord. Leidt deze afweging tot een

(onbedoelde) effecten van subsidies. Geef lokale

warmteafgiftesystemen zouden de standaard

keuze voor een collectief systeem dan zullen de

partijen de ruimte binnen hoofdlijnen, ga geen

Voorgestelde werkwijze bij nieuwe
woningen

moeten zijn. Ook voor warm tapwater zijn er vol-

werkelijke kosten de basis zijn voor de te hante-

tarieven voorschrijven, eis volledige transparan-

doende mogelijkheden voor warmteterugwinning

ren tarieven. Dit zullen vaak naar verhouding

tie en stel een geschillencommissie in i.p.v. uit-

en waterbesparing in combinatie met een com-

hoge vaste kosten en lage variabele kosten zijn.

gebreide nauwelijks te controleren regulering.

slimme financierings-

Voor nieuwe woningen is in Nederland de EPC

pact en goed geïsoleerd leidingnet. Voor verlich-

Het is een politieke/maatschappelijke keuze om

Maak het geheel betaalbaar door fiscale vergroe-

concepten.”

bepalend. De EPC stelt steeds hogere eisen aan

ting en apparatuur alleen de energie efficiënte

in de tariefstelling hiervan af te wijken. Denk bijv.

ningsmaatregelen, eventuele socialisering van

het energieverbruik van woningen. De aandacht

opties toepassen en waar mogelijk vaatwassers

aan voldoende prikkels voor energiebesparing en

kosten en wettelijke controleerbare eisen qua

gaat daarbij vooral uit naar isolatie en installaties

en wasmachines in hotfill uitvoering plaatsen.

aantrekkelijke financieringsopties.

energiegebruik voor woningen en apparatuur.

op basis van laboratorium rendementen. In de

Samenvattend: Bespaar daar waar mogelijk op

“Lever een integraal
ontzorgingsconcept
met harde garanties,
goede service en

praktijk is er weinig aandacht voor een integrale

basis van wat de markt nu tegen redelijke prijzen

aanpak, kwaliteitscontrole, harde garanties voor

kan leveren, houdt de markt onder druk door de

Teus van Eck

“Een collectief systeem
met restwarmte en/of
volledig duurzame

Voorgestelde werkwijze bij
bestaande woningen

Wat betekent dit voor de bouwwereld?

Het grote verschil met nieuwe woningen is dat er

Lever een integraal ontzorgingsconcept met

bijna altijd een gasnet aanwezig is waardoor hier-

harde garanties, goede service en slimme

voor geen vermeden kosten zijn. Ook zijn in

financieringsconcepten. Bij slimme standaard

zijn dan in nieuwbouw-

bestaande woningen veel energiebesparende

geïntegreerde oplossingen zullen de kosten ook

wijken.”

maatregelen veel duurder. Een nieuwe energie-

meevallen.

warmte zal in bestaande wijken daardoor
vaak eerder rendabel

voorzieningsinstallatie is daarbij vaak niet de
sluitpost maar een optie die veel efficiënter is dan
bijv. vergaande isolatie. Een collectief systeem
met restwarmte en/of volledig duurzame warmte
zal in bestaande wijken daardoor vaak eerder

Wat betekent dit voor de bewoners/
eigenaren?
Duidelijkheid en betrokkenheid

rendabel zijn dan in nieuwbouwwijken. De keuze
voor een collectief systeem zal in principe altijd
moeten passen binnen een totaal ontzorgings-

Conclusie

concept voor energiebesparing en verduurza-

Ga als landelijke overheid niet teveel reguleren,

ming conform nieuwbouw.

laat zoveel mogelijk beslissingen lokaal en zorg
voor controleerbare wetgeving op hoofdlijnen

Wat betekent dit voor de bestaande wet- en regelgeving?

inclusief spelregels gebaseerd op objectieve
kosten, prestaties en prikkels voor verdere energiebesparing en verduurzaming.

De intentie van de EPC en de energielabeling is
prima mits ze gericht worden op het totale ener-
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Tekst: Teus van Eck
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K

Kwaliteitsborging voor
energiebesparing en verduurzaming in de woningbouw
IN NEDERLAND HEBBEN WE DE EPC, DE EPG EN ENERGIELABELS OM ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING BIJ
WONINGEN TE BEREKENEN. BOVENDIEN IS DE EPC VOOR NIEUWBOUW WONINGEN WETTELIJK VERPLICHT EN IS DE
BEPALING VAN ENERGIELABELS VOOR BESTAANDE WONINGEN OP DE EPC METHODIEK GEBASEERD. HOE IS HET DAN
MOGELIJK DAT DE DAADWERKELIJKE ENERGIEBESPARING EN VERDUURZAMING IN VEEL SITUATIES SLECHTER IS DAN
DE BEREKENDE CIJFERS EN DAT OOK DE KOSTEN VAAK HOGER UITVALLEN DAN BIJ HET ONTWERP IS AANGENOMEN?

Hoe verliep het (ver)bouwproces
traditioneel?

regelgeving

Na de Tweede Wereldoorlog was er maar één prio-

topprioriteit. Dit valt samen met een enorme ont-

riteit; Hoe kunnen we met de beperkte middelen

wikkeling van nieuwe mogelijkheden voor ener-

een maximaal aantal redelijke woningen bouwen?

giebesparing en verduurzaming en betreft alle

Energie was toen nog geen onderwerp. Bovendien

mogelijke materialen, apparatuur en processen

hadden we vanaf de jaren 60 aardgas in overvloed.

voor en in woningen. Wil de bouwsector hier

Na de eerste oliecrisis is voor nieuwbouw de situ-

effectief op in kunnen spelen dan moet zij naar

atie langzaam veranderd. Geleidelijk aan werden

een integrale aanpak met alle benodigde vakdis-

gasketels efficiënter en werden dubbel glas en

ciplines inclusief kwaliteitsborging over de gehe-

spouwmuurisolatie de standaard. Ook voor

le bouwketen van ontwerp tot en met bewoning.

bestaande woningen werd energiebesparing een

Om de kosten beheersbaar te houden, zijn ken-

aandachtspunt. In dit hele proces was kwaliteits-

nis en ervaringsuitwisseling en standaard oplos-

borging voor energiebesparing, verduurzaming en

singen een must.

“Voor bestaande

Wat betekent dit voor de
ontwerpfase?

steeds geen wettelijke

en

het

leeg

raken

van

de

Nederlandse aardgasvelden wordt een voorspelbare en betaalbare energierekening vanzelf een

de energiekosten in de bewoningsfase nog nauwelijks een onderwerp. Bepalend waren vooral snel
bouwen tegen een zo laag mogelijk investeringsbedrag met wel graag een mooie keuken en badka-

woningen zijn er nog

verplichtingen voor

mer. De wettelijke eisen werden voor nieuwe wonin-

Dit vraagt integrale bouwteams met voldoende

gen steeds verder aangescherpt en zijn nu zodanig

kennis van wat de markt aan oplossingen heeft

dat een HR ketel in combinatie met HR++ glas en

te bieden. Hierbij moeten alle aspecten worden

standaard isolatie voor vloeren, wanden en gevels

meegenomen. Dit betreft zeker de situering,

niet meer toereikend is. Voor bestaande woningen

omgevingsmogelijkheden, bouwkundige onder-

zijn er nog steeds geen wettelijke verplichtingen

delen inclusief isolatie, installaties voor verwar-

voor energie besparing en verduurzaming.

ming, koeling, warm tapwater en elektriciteit,

energiebesparing en
verduurzaming”

sanitair, ventilatie, indeling, verlichting, aan te

56
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Hoe zou het (ver)bouwproces moeten verlopen om optimaal energie
te besparen en te verduurzamen?

schaffen apparatuur + benodigde voorzieningen,

Door de stijgende energieprijzen inclusief belas-

len en energieopslag) moeten worden meegeno-

tingen, de steeds verder aangescherpte Europese

men. Keuzes van opties worden onderbouwd op

meet- en regeling, invloed gebruikersgedrag enz.
Ook de onderlinge afhankelijkheid van onderdelen en mogelijke integratie (bijv. voor zonnepane-
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Wat betekent dit voor de bouwfase?

door bewoners zelf aan te schaffen apparatuur en

Onafhankelijke controle op kwaliteit geleverde

optimaal energetisch resultaat heeft het de voor-

materialen, visuele inspecties en vastlegging van

keur dat zoveel mogelijk zaken direct met de bouw

Wat betekent dit voor de aanbestedingsfase?

onderdelen die later niet meer zichtbaar zijn (bijv.

worden meegenomen. Denk bijv. aan hotfill was-

kwaliteit/aansluiting isolatie, warmte en koude

sers die een warm water aansluiting nodig heb-

ken aan de kosten en prestaties van ons belang-

afgiftesystemen in vloeren/wanden/plafonds,

ben, afzuigkappen in keukens als onderdeel van

rijkste “bezit”, onze woning met apparatuur en

Het traditionele aanbestedingsmodel, waarbij de

ventilatiesystemen) en de totale afwerking.

de totale ventilatie en het verlichtingsplan.

installaties. De EPC en de energielabels lossen

basis van verifieerbare objectief vastgestelde
kosten en prestaties inclusief hiervoor af te
geven garanties.

“Om de kosten

inschrijver met de laagste investeringskosten de

beheersbaar te houden

opdracht krijgt, werkt niet meer. Als het ontwerp-

de relatie met de opgeleverde zaken. Voor een

Teus van Eck

dit ook niet op. Deze methodieken zijn teveel

Wat betekent dit voor de
Oplevering?

Wat betekent dit voor de bewoningsfase?

gericht op laboratorium prestaties, houden geen

met de kosten en prestaties in de bewoningsfa-

Voor zo ver van toepassing inregeling van de

Bewoners zijn geïnformeerd over welke zaken zij

koeling, elektriciteitsverbruik en soort ventilatie-

standaardoplossingen

se dan zou het nog wel mogelijk zijn. Er wordt

installaties inclusief rapportage, luchtdichtheids-

wel en niet kunnen beïnvloeden, welke techni-

systeem.

een must”

dan echter geen gebruik gemaakt van de kennis

metingen, infraroodmetingen (in winter bij goede

sche en financiële consequenties die geven, welk

en ervaring van de aanbieders. Oplossingen zijn

omstandigheden), overleggen garanties en hoe

onderhoud zij zelf moeten doen, wat wordt ver-

integratie van ontwerp en aanbesteding of

die zijn gecontroleerd, voorbeelden voor de te ver-

zorgd door de bouwer en hoe zij op garanties

inschrijving op basis van geformuleerde presta-

wachten energierekeningen in volume, kosten en

kunnen terugvallen. De bouwer blijft als een soort

In de praktijk is er een groot verschil tussen nieu-

ties of ‘bouwers’ zetten zelf integrale concepten

hoe/waar gemeten, handleidingen voor de gebrui-

energiecoach op de achtergrond. In de praktijk

we woningen en het verbeteren van bestaande

in de markt. Bij alle opties blijft kwaliteitsborging

kers, onderhoudscontracten, instructie bewo-

moet dit allemaal zo simpel mogelijk. Bewoners

woningen. Bij bestaande woningen is er veel

topprioriteit.

ners,…. Een moeilijk apart aandachtspunt blijft de

zijn soms niet erg geïnteresseerd totdat iets niet

minder keuzevrijheid en zullen maatregelen naar

meer werkt of veel geld gaat kosten. Bij huurwo-

verhouding duur zijn met vaak ook lagere presta-

ningen zit de verhuurder er als extra schakel tus-

ties. De specifieke situatie is daarbij sterk bepa-

sen en kunnen er ook belangentegenstellingen

lend. Bij nieuwbouw moet er in feite geen com-

een soort energiecoach

tussen huurder en verhuurder zijn. De bouwer

promis worden gesloten. Latere aanpassingen

op de achtergrond”

komt bij voorkeur zo min mogelijk. Voor aanpas-

kosten bijna altijd (veel) meer en presteren

singen in bestaande woningen is het proces

meestal minder. Alle betrokken partijen zijn

moeilijker en naar verhouding zullen maatregelen

gebaat bij voldoende objectieve informatie

meer kosten en minder opleveren.

betreffende alle mogelijke opties met bijbehoren-

zijn kennis- en
ervaringsuitwisseling en

team in staat is om een volledig ontwerp te
maken met duidelijke kwaliteitsborging tot en

rekening met gebruikersgedrag en houden nauwelijks of geen rekening met warm tapwater,

Aanbevelingen

“De bouwer blijft als

de praktijk kosten en prestaties, valkuilen en aan-

Is een dergelijke aanpak nieuw?

dachtspunten, integratiemogelijkheden, praktijk-

In de woningbouw voor veel partijen helaas wel,

enz. Er is enorm veel informatie beschikbaar

maar er zijn ook goede voorbeelden van bouwers

alleen is het voor veel betrokkenen niet mogelijk

en zeer betrokken bewoners. In de utiliteit is het

om de realiteitswaarde in te schatten. De vraag is

al vrij gebruikelijk dat gelijktijdig met de bouw

hoe kunnen we tot een onafhankelijke objectieve

ook het beheer voor de eerste 10/15 jaar wordt

informatiebron/checklist/handleiding komen? De

opgedragen aan de bouwer. Voor veel apparaten

benodigde media zijn er maar welke partij(en)

en machines is het volstrekt normaal dat er lange

kunnen en willen dit oppakken?

voorbeelden van successen en mislukkingen

termijn garanties voor kosten en prestaties wor-
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den gegeven. In die zin is het eigenlijk onvoor-

Tekst: Teus van Eck

stelbaar dat er lang weinig aandacht is geschon-

Energie & Milieu
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E

Energiebesparing begint met
een goede cv-installatie

CA. 85% VAN DE NEDERLANDSE WONINGEN HEEFT EEN INDIVIDUELE VERWARMING MET EEN GASKETEL EN RADIATO-

Waterzijdig inregelen
Door waterzijdig inregelen wordt de waterstroom
beter over de verschillende vertrekken in huis

een trucje aan/uit gemaakt worden. Alleen maar

verdeeld. Met de verschillende warmte-afgevers

om die watertemperatuur te verhogen.

houdt men rekening. Een goede balans zorgt
voor een gelijkmatige binnentemperatuur. De
warmte-afgevers warmen immers allemaal even

REN/CONVECTOREN (BRON ECN). DE KWALITEIT VAN DEZE INSTALLATIES LAAT ECHTER VAAK TE WENSEN OVER. VIER FACTO-

snel op.

Zuinig stoken begint met een zo laag mogelijk

Met een goede waterbalans kan men wel alle

ingestelde

REN BEPALEN DE KWALITEIT VAN EEN CV-INSTALLATIE. HET ONTWERP, DE VERTALING DAARVAN, HET INREGELEN EN DE BEDIE-

radiatoren open en dicht draaien. Het evenwicht

Wanneer de installatie goed is ingeregeld zal een

zal niet meer verstoord raken. Doe dat maar eens

lage nacht/afwezigheid temperatuur geen pro-

als de installatie niet ingeregeld is. Bij strenge

blemen geven. Het is ’s ochtends op tijd warm.

vorst gaan alle radiatoren open. Overal zie je dan

Gevaren van een te lage nachttemperatuur zijn

stromingsproblemen. Eén van de redenen dat de

wel condensvorming en te hoge luchtvochtig-

installateur het juist dan zo druk heeft.

heid. Daarom worden als minimale nachttempe-

NING DAARNA. HELAAS IS HET ONTWERP TE VAAK TWIJFELACHTIG EN KRIJGT HET INREGELEN TE WEINIG AANDACHT. DAT GAAT
TEN KOSTE VAN HET COMFORT EN VERHOOGT HET GASVERBRUIK. DIT ARTIKEL BESCHRIJFT BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
VOOR EEN GOED FUNCTIONERENDE TRADITIONELE CV INSTALLATIE IN EEN WONING. DUS MET RADIATOREN EN CONVECTOREN.
loop, de diameters, het materiaal, de ketel en de

dubbel instelbare kranen. In bestaande installa-

van 12° C geadviseerd. Alleen bij strenge vorst

regeling. De leidingen krijgen daarbij te weinig

ties moeten daartoe vaak de binnenwerken van

met matig geïsoleerde woningen en beperkte

aandacht, en de interne weerstand is te hoog.

kranen worden vervangen.

capaciteit van de ketel/radiatoren, kan het nodig

wordt het wel wanneer men bijvoorbeeld teveel

in het ontwerp, niet in
de vertaling daarvan
door de monteurs”.

52

“Een goede balans zorgt
voor een gelijkmatige
binnentemperatuur”.

temperatuur.

raturen bij dubbelglas van 10° C en bij enkelglas

stof. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar dat

“De problemen zitten

nacht/afwezigheid

Dit waterzijdig inregelen is alleen mogelijk met

Tegenwoordig is het bijvoorbeeld veelal kunst-
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De minimale nachttemperatuur

“De belangrijkste sturing
voor de ketel is de regeling”.

zijn om de nachttemperatuur te verhogen.

De ketel

De regeling

koppelingen gebruikt. Dan gaat de leidingweer-

De moderne HR ketels zijn praktisch uitontwik-

stand naar ongewenste waarden.

keld en halen in de ideale situatie het maximaal

De belangrijkste sturing voor de ketel is de rege-

Het gevolg is dat het radiatorwater moeilijker

haalbare rendement. Het werkelijk gerealiseerde

ling. Die bepaalt de temperatuur van het radia-

rond stroomt. Waterzijdig inregelen doet daar

gemiddelde rendement is vaak veel lager. Het is

torwater. Daarbij gaat het om type, installateurs-

wat aan, maar is in voorkomende situaties vaak

afhankelijk van het functioneren van de totale

instellingen en bediening. Ook hier is de

ontoereikend. Soms komt het water zelfs niet in

installatie.

waterzijdige onbalans vaak oorzaak van verkeer-

een radiator als alle andere radiatoren dicht

Voor de ketel is vooral de retourtemperatuur van

de instellingen.

staan.

belang. Is die hoger dan ca. 50° C dan zal de

Trage waterstromen vereisen een speciale bena-

ketel niet condenseren en werkt deze als VR in

Veel regelaars gaan ’s nachts niet ‘uit’, maar op

dering. Veel huizen hebben een leidingstelsel

plaats van als HR.

een lager niveau sturen. Oudere weersafhankelij-

waar altijd warm water in zit. Een bewoner tapt

Zonder waterzijdige balans moet de aanvoertem-

ke regelaars kunnen het vaak niet eens, maar

dan water af, wanneer hij het ergens warm wil

peratuur omhoog. Warm water wordt heet water.

meestal is het gewoon een keuze. Stuurt de ther-

Het ontwerp

hebben. Dat kan door een (thermostaat)kraan

Ook ’s nachts mag de watertemperatuur niet te

mostaat wel uit, dan staat de nachttemperatuur

open te draaien, maar ook door een zoneregeling

ver zakken, want anders duurt het ’s ochtends

te hoog ingesteld. In alle gevallen is het resultaat

Nederlandse installaties zien er prachtig uit.

aan te sturen, of een decentraal kamerthermo-

veel te lang om bepaalde vertrekken op te war-

hetzelfde: de watertemperatuur is te hoog.

Mooie warmte-afgevers, prachtige thermostaat-

staatje. Het lijkt nog het meest op de warm water

men. In de praktijk worden daarom de instellingen

Een ander probleem is de kamerthermostaat.

kranen, en een netjes weggewerkt leidingwerk.

ringleiding in een hotel, waar ook ’s nachts direct

vaak zodanig gekozen dat de kans op klachten

Soms is dat nog een ouderwetse ‘aan/uit’ rege-

De problemen zitten in het ontwerp, niet in de

warm water uit de kraan komt. Een dergelijk cv-

en storingen minimaal blijft. Naar het energetisch

laar terwijl de gebruikte ketel modulerend werkt.

vertaling daarvan door de monteurs.

systeem lijkt comfortabel en zuinig, maar is het

rendement wordt nauwelijks gekeken.

Aan/uit thermostaten hebben veel vaker een

Het ontwerp maakt keuzes over het leidingver-

meestal niet.

Het komt zelfs voor dat modulerende ketels met

hogere aanvoertemperatuur, en dus ook een

Joep van de Ven

Teus van Eck
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hogere retour. Het rendement gaat omlaag.
Hierdoor wordt de ketel in optimaal functioneren
beperkt.
Maar een lage minimale nachttemperatuur is niet
populair. De veelgehoorde klacht is dat het ten
koste gaat van het comfort. Dat klopt voor wie ’s
nachts niet over koude tegeltjes wil lopen. Maar
daar gaat het meestal niet over. Men wil het ’s
ochtends wel op tijd warm hebben. Natuurlijk,
maar dat mag nooit een probleem zijn. Wanneer
dat niet lukt, is de oorzaak niet de lage nachttem-

warmte. Elk vertrek dat ergens die dag nog

peratuur, maar weer de slechte stroming in het

warmte nodig heeft moet het aanwarmen mee

systeem. Zorg voor een waterzijdige balans en

nemen en mag niet verder afkoelen dan de ande-

kies een modulerende klokthermostaat met een

re kamers. Wanneer een kamer ergens op de dag

zelf lerend aanwarmprogramma. Een dergelijke

warm moet zijn, zet de thermostaatkraan dan tij-

regeling bepaalt zelf hoe laat de brander ‘aan’

dig open in een vaste stand. Wanneer een kamer

moet om het ’s ochtends op tijd warm te hebben.

een hele dag niet in gebruik is, laat de thermostaatkraan dan dicht staan.

Convectorputten
Een convector is een snelle warmtebron.

“De Nederlandse
praktijk is helaas nog
meestal ‘Een zo laag
mogelijke aanschafprijs
en daarna zien we
wel,”.

Overige aandachtspunten

Radiatoren zijn trager en hebben ook minder

Voor installaties met lage temperatuur warmteaf-

warm water nodig. De ketel kan echter maar één

giftesystemen middels vloer-, wand- of plafond-

watertemperatuur maken, en snel of langzaam

systemen zijn er afwijkende regels die buiten het

zijn, maar niet allebei gelijktijdig. Zonder extra

kader van dit artikel vallen. Dit geldt ook voor een

maatregelen kan een convector problemen

aantal ontwerp zaken zoals de plaats van de

geven bij het verwarmen van de kamer. Eén van

ketel, de combinatie met de warm tapwater voor-

de mogelijke maatregelen is waterzijdig inrege-

ziening, combinaties met zonneboiler en/of hybri-

len, zodat het water gemakkelijker de put kan

de warmtepomp, de lay out, diameter en isolatie

bereiken.

van de leidingen en het onderhoud van de ketels.

Krijgen convectoren juist wat meer water, bij

Er is een grote behoefte aan wettelijke kwaliteits-

designradiatoren is het precies andersom. Deze

eisen waaraan de hier beschreven installaties

vragen vaak te veel warm water en geven naar

zouden moeten voldoen inclusief af te geven

verhouding weinig warm water af.

garanties en kwaliteitsborging. De Nederlandse
praktijk is helaas nog meestal “Een zo laag

Bediening van de radiatoren

mogelijke aanschaffingsprijs en daarna zien we

’s Nachts afkoelen, ’s morgens aanwarmen en

klant er niet om vraagt en/of er niet voor wil beta-

daarna warm houden is de manier waarop een

len doet de installateur niets. En zo lang de

zelflerende kamerthermostaat stuurt. Dat vereist

installateur dit niet op de goede wijze aan de

wel een goede bediening van de gebruikers.

klant presenteert, doet de klant niets. Overal een

Omdat het om een centraal systeem gaat is het

goede waterzijdige balans lijkt nog ver weg.

wel”. We zitten in feite in een spagaat. Zo lang de

van belang om goed om te gaan met de radiatoren buiten de referentieruimte. De ketel stookt
alleen ’s ochtends op en levert dan veel extra

Tekst:

Joep van de Ven (CV Tuning) en
Teus van Eck (Energie en Milieu)
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Op het elektriciteitsverbruik in
woningen valt nog veel te besparen

IN DISCUSSIES EN PUBLICATIES OVER ENERGIEBESPARING IN WONINGEN GAAT HET BIJNA ALTIJD OVER ISOLEREN, VERWARMING EN VENTILATIE EN BIJNA NOOIT OVER BESPARINGEN OP HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK. OOK DE EPC EN DE ENERGIE
LABELS HEBBEN NAUWELIJKS BETREKKING OP ELEKTRICITEIT. DIT IS OPVALLEND OMDAT, ZEKER BIJ NIEUWE WONINGEN,
HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK ZOWEL IN VOLUME ALS KOSTEN GROTER IS DAN HET VERBRUIK VOOR VERWARMING EN
WARM TAPWATER. IN DIT ARTIKEL WORDT OP HOOFDLIJNEN BESCHREVEN HOE AANZIENLIJK OP HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK KAN WORDEN BESPAARD.

“EPC en de energie
labels hebben nauwelijks
betrekking op
elektriciteit”

LED verlichting absoluut niet energiezuinig.

Nederland is het helaas nog vrij onbekend en zijn

Meten is weten

meters’ die momenteel door de netbeheerders

Bovendien is de levensduur veel korter en geven

alleen duurdere machines direct geschikt. Ook zijn

worden geplaatst, zijn niet geschikt voor een

ze veel warmte af met bij verkeerde montage zelfs

er aansluitsets te koop die voor alle machines, dus

Zowel voor monitoring van de resultaten van

echte analyse maar kunnen wel worden gekop-

brandgevaar. Wel zijn er ook veel goede spaar-

ook bestaande, geschikt zijn. Let op: Er is bij veel

energie besparingsmaatregelen als voor bewust-

peld aan echte slimme meters. In alle situaties

lampen beschikbaar. De levensduur is duidelijk

leveranciers en installateurs nog weinig ervaring

wording is het belangrijk om slimme meters te

waar elektriciteitsbesparingsmaatregelen worden

korter dan voor LED maar voor veel situaties vol-

waardoor al snel een standaard apparaat wordt

“LED verlichting is bijna

plaatsen. Er komen steeds meer mogelijkheden

overwogen is van groot belang: Wat is het actuele

doende.

geadviseerd of er worden fouten gemaakt en ver-

volwassen geworden en

op de markt variërend van een simpele meter van

energieverbruik, waar wordt het voor gebruikt,

ca. € 10, - tot zeer geavanceerde systemen. Voor

functioneren installaties en apparatuur naar beho-

een overzicht van alle mogelijkheden zie bijv.

ren en wat is de mogelijke invloed van gebrui-

www.milieucentraal.nl . Op deze site staat nog
veel meer nuttige informatie over besparingen op
het elektriciteitsverbruik in woningen. De ‘slimme

keerde adviezen gegeven.

Pompen en ventilatoren

Naast hotfill is aandacht voor het toegepaste tem-

kersgedrag? Het gemiddelde elektriciteitsver-

In vooral ventilatie en verwarmingssystemen wor-

ren geven energiebesparing maar om afvoerver-

bruik in Nederland per woning is ca. 3500

den ventilatoren en pompen toegepast. Het pro-

stoppingen en vervuiling tegen te gaan moet er af

kWh/jaar. De spreiding, ook tussen gelijkwaardige

bleem is echter dat de hierin toegepaste elektro-

en toe met een hoge temperatuur worden gedraaid.

woningen, is echter erg groot.

motoren in de praktijk vaak het hele jaar continue
(vaak ook nog op maximum vermogen) in bedrijf
zijn. Bovendien zijn het vaak ook nog goedkope
maar inefficiënte motoren. Energie efficiënte

De zon is uiteraard de meest duurzame bron.

LED verlichting is bijna volwassen geworden en

motoren die alleen in bedrijf zijn als het echt nodig

Deze is echter niet altijd beschikbaar en niet

kan tot 85% besparing op energie leiden en heeft

is, leveren een forse energiebesparing op.

iedereen heeft ruimte. Moderne wasdrogers op
50% t.o.v. de traditionele uitvoeringen.

Voor particulieren is het nog problematisch door

Deze machines maken geen warm water met elek-

gebrek aan voorlichting (welke lamp waar?) en

triciteit maar zijn direct op de warmtebron aange-

Koelen en vriezen

relatief hoge aanschafkosten. Bij goede voorlich-

sloten. Met een HR-ketel kan de energetische winst

De moderne koel en vrieskasten zijn zeer zuinig in

ting en gezamenlijke inkoop moet er veel mogelijk

al oplopen tot 50% en bij duurzamere bronnen, bijv.

het energieverbruik mits ze goed worden

zijn. Gloeilampen zijn binnenkort helemaal verle-

een zonneboiler, loopt dit nog verder op. In veel lan-

geplaatst, gebruikt en het koelsysteem wordt

den tijd. Halogeen en speciale verlichting wordt

den zijn warm water aansluitingen verplicht en kos-

schoon gehouden. In de praktijk gaat het vaak

vaak als Eco verlichting verkocht maar is t.o.v.

ten de hotfill machines nauwelijks iets extra. In

fout. Er ontbreekt goede ventilatie voor het koel-

aties zijn de terugverdientijden kort geworden.

32
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basis van het Warmtepompprincipe besparen tot

Hotfill vaatwassers en wasmachines

verlichting echt volwassen en in de meeste situ-

op energie leiden”

Wasdrogers

Verlichting

een lange levensduur. In de zakelijke markt is LED

80

peratuurniveau van groot belang. Lage temperatu-

kan tot 85% besparing
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BWT - Waterbehandeling
Unieke E1 Filter
Milieuvriendelijk, duurzaam en eenvoudig in gebruik
r5KORGNGOQPVCIGGPUPGNNGƂNVGTYKUUGN
r)GGPCHXCNYCVGTURQGNYCVGT
r*[IKÇPKUEJ
r)GGPCRCTVGCHUNWKVGTUPQFKI
1

3

2

4

Bewamat
waterontharder

t1SPHSBNNFFSCBSF [FMnFSFOEF
NJDSPQSPDFTTPSCFTUVSJOH
t-BBH[PVUWFSCSVJLEBOL[JK
NPOPEJTQFSTFIBSTFO
t3FHFOFSBUJFDSJUFSJVN
QSPHSBNNFFSCBBS
t)PHFEPPSTUPPNDBQBDJUFJU
t$PSSPTJFCFTUFOEJHFDPNQBDUF
LVOTUTUPGVJUWPFSJOH
t;FFSMBBHFOFSHJFWFSCVJL
t$PNQMFUFMFWFSJOHJODMVTJFG
BBOTMVJUJOHFO CZQBTT 
BBOTMVJUTMBOHFO LH[PVU
FOUFTUTFU

systeem. De apparaten worden zo ingebouwd dat
ze nauwelijks kunnen worden schoon gehouden.
Deuren sluiten slecht. Er staan oude grote combinaties in garages en schuurtjes die nauwelijks
worden gebruikt en vaak een schrikbarend hoog
verbruik hebben. De inhoud is vaak veel te groot
en er wordt onnodig veel gekoeld/ingevroren.

Koken
Elektrisch koken heeft de naam niet energetisch

BWT Nederland B.V.: Energieweg 9, 2382 NA Zoeterwoude
Telefoon 088 750 90 00, Fax 088 750 90 90, E-mail sales@bwtnederland.nl

www.bwtnederland.nl

efficiënt te zijn t.o.v. koken met gas. Volgens een

tegenover dat dergelijke woningen geen gasre-

Amerikaans onderzoek geeft inductiekoken bij

kening hebben. De omvang van dit extra verbruik

goed gebruik voor het gemiddelde huishouden

hangt vooral af van de kwaliteit, beheer en

geen hoger primair energieverbruik dan met gas

gebruik van de installatie. Bij een tegenvallend

koken. Ook de aanschafkosten van apparatuur en

elektriciteitsverbruik ontstaat altijd de discussie

pannen zijn de laatste jaren laag geworden. Dit is

of dit door de warmtepomp of door het huishou-

van groot belang, zeker nu er steeds meer wonin-

delijk verbruik komt. Daarom zou het in dergelij-

gen zonder gasaansluiting komen.

ke situaties verplicht moeten zijn om het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp apart te
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warmtepomp/WKO

Elektrische boilers

meten. Alleen dan kun je analyseren waar oorzaak en gevolg liggen. Dit is extra belangrijk

installatie heeft een

Zo lang de elektriciteitsvoorziening nog groten-

omdat elektriciteit vooral door de hogere Energie

behoorlijk extra elektri-

deels op fossiele brandstoffen is gebaseerd zijn

Belasting duurder is dan aardgas. Bij collectieve

Venray

elektrische boilers uit oogpunt van energiebespa-

systemen wordt het probleem vaak versluierd

ring en verduurzaming inefficiënt. Een uitzonde-

omdat het extra elektriciteitsverbruik buiten het

ring vormen de doorstroomboilers op plaatsen

zicht van de bewoner valt. Goede communicatie

17, 18 en 19
december 2013

met zeer beperkt verbruik en grotere afstanden

en transparantie zijn daarom belangrijk.

Dé vakbeurs voor bio- energie en duurzaamheid

Openingstijden:
13.00-22.00 uur
Vo
V
o l g o ns
n s o p tw
t w i tte
t t e r : @D
@ D EETA
TA F _ E H
Evenementen

HAL

citeitsverbruik t.o.v.
een woning met een
HR-ketel”

van de warmtebron.

Overige apparatuur en stand bye

Conclusie
De mogelijkheden zijn zeer groot onder de vol-

Voor bijna alle andere elektrische apparaten is er

gende voorwaarden:

een behoorlijk verschil in elektriciteitsverbruik. De

• Neem dit onderwerp serieus mee bij nieuw-

goede keuze in combinatie met verstandig

bouw en bij verbouw/renovatie.

gebruik en beperken stand bye functies kan een

• Laat de overheid harde eisen stellen t.a.v.

forse energiebesparing geven. Een berucht voor-

maximaal toegestaan elektriciteitsverbruik

beeld zijn de omvormers voor TV-toestellen. Deze

HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY

“Een woning met een

voor apparatuur en verlichting.

staan over het algemeen dag en nacht aan. Een

• Marktpartijen spelen hierop in met integrale

elektriciteitsverbruik van 40 Watt/h. betekent op

oplossingen inclusief financiering, onderhouds-

jaarbasis al een elektriciteitsverbruik van 350 kWh

garanties en voorlichting aan de gebruiker
Combineer je dit met verstandig gebruik en bijv.

www.evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.

Warmtepompen/WKO

eigen zonnepanelen dan kunnen de resultaten

Een woning met een warmtepomp/WKO installa-

gen indrukwekkend worden.

zowel qua energetische als financiële besparin-

tie heeft een behoorlijk extra elektriciteitsverbruik
t.o.v. een woning met een HR-ketel. Daar staat

Tekst: Teus van Eck
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sterk in kwaliteit en uitvoering. Soms ontbreken ze

De problematiek van
blokverwarming

volledig en wordt het verbruik omgeslagen per

Invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014

stelling verbruiksverrekening. Deze meters zijn wel

bepaalde leveranciers met bijbehorende vooral

geschikt als basis voor de toerekening van het aan-

administratieve verplichtingen, 2)De tarieven

deel in het totale verbruik maar zijn niet nauwkeurig

mogen niet hoger zijn dan de kosten bij toepas-

VEEL APPARTEMENTSGEBOUWEN HEBBEN BLOKVERWARMING. DE TRADITIONELE BLOKVERWARMING IS MEESTAL EEN COL-

en vragen een goed beheer en toezicht om fouten

sing

LECTIEVE KETEL VOOR VERWARMING EN WARM WATER MET BIJBEHORENDE INSTALLATIES. ER ZIJN OOK ALTERNATIEVE VOR-

te voorkomen. Deze meters worden meer en meer

NietMeerDanAnders principe, het NMDA), 3)Het

op afstand uit leesbaar en daardoor ook beter

financiële rendement van de leverancier mag niet

bruikbaar voor een continue kwaliteitsborging.

hoger zijn dan ca. 7% en 4)Voor nieuwe projecten

Echte warmtemeters per appartement ontbreken

mag er contractueel een éénmalige vaste rentabi-

meestal en zijn moeilijk en/of tegen hoge kosten

liteitsbijdrage worden overeen gekomen als com-

aan te brengen. De belangrijkste oorzaak is dat er

pensatie voor een hoge milieuprestatie.

MEN MET BIJV. WKO, EEN BIOMASSA KETEL EN DIVERSE VORMEN VAN STADSVERWARMING. IN DE PRAKTIJK ZIJN ER VEEL
DISCUSSIES OVER DE KOSTEN/TARIEVEN VOOR COLLECTIEVE WARMTE LEVERING. DE INTENTIE VAN DE PER 1 JANUARI 2014
VAN KRACHT WORDENDE WARMTEWET IS OM HIERAAN EEN EINDE TE MAKEN. GAAT DIT LUKKEN?

appartement of m2 woonoppervlakte. Bij veel
appartementsgebouwen worden er verdampingsmeters per radiator geplaatst die door een apart
bedrijf worden geleverd en beheerd inclusief vast-

van

een

individuele

HR

ketel

(Het

vaak meerdere toevoer en doorvoerleidingen in het

Begrenzing van het onderwerp

le kosten en energieprestaties dienen ze wel in de

appartement aanwezig zijn. Een apart discussie-

vergelijkingen te worden meegenomen. De ver-

punt is het daadwerkelijk verbruik vooral voor ver-

Dit artikel beperkt zich tot de traditionele blokver-

bruiksmetingen, de regeling van het totale sys-

warming bij blokverwarming. Dit verbruik wordt

De Warmtewet neemt het principe van het

warming met collectieve gasketels(s). De doelstel-

teem, het wel/niet toepassen van warmtebuffers,

door diverse factoren bepaald zoals het woonge-

EnergieNed N(iet)M(eer)D(an)A(nders) tarief voor

ling is om op hoofdlijnen een stuk transparantie te

het beheer en de communicatie met de bewo-

drag, de kwaliteit van de isolatie, de ventilatie, de

stadsverwarming over maar de daarin gehanteerde

geven betreffende de problematiek en de mogelij-

ners/afnemers verschilt sterk per installatie.

regeling van de installatie, lopen er wel/geen toe-

componenten, kosten en rendementen worden

voerleidingen voor de buren door het appartement

aangepast. Het NMDA tarief bestaat uit een een-

De energiebalans

en de situering van het appartement binnen het

malige aansluitbijdrage, een jaarlijks vastrecht en

gebouw. Door de laatste 2 punten is het energie-

een tarief voor de te leveren warmte. De eenmalige

de Warmtewet en niet te vergeten de bewo-

Om de efficiency van het energieverbruik en daar-

verbruik van vooral inpandige appartementen vaak

aansluitbijdrage bestaat uit een rentabiliteitsbijdra-

ners/afnemers. De gehanteerde cijfers zijn indica-

mede ook een vergelijking te kunnen maken met de

minimaal. Uit solidariteitsoverwegingen worden

ge (onderhandelbare compensatie voor realiseren

tief omdat ze per installatie behoorlijk kunnen ver-

prestaties van de individuele HR ketel zouden er

daarom bij een aantal projecten correcties toege-

extra milieuprestatie), de bespaarde gasaansluiting

schillen en omdat er nog geen definitieve tarieven

metingen moeten zijn voor het gasverbruik per

past om een deel van de verbruikskosten te socia-

en de bespaarde individuele ketel. Het jaarlijks vas-

ke oplossingen. Dit zowel voor de bouw en installatiesector, eigenaren van de blokverwarming
(vaak woningcorporaties), de toezichthouder voor

“Echte warmtemeters
per appartement ontbreken meestal en zijn

vanuit de Warmtewet zijn.

kosten aan te brengen”
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ketel, de geleverde warmte af ketel en de geleverde

liseren. Mag dit juridisch?

warmte aan de afnemers. Dit laatste gesplitst in ver-

moeilijk en/of tegen hoge

De technische uitvoering

warming en warm tapwater. Op basis van deze

De collectieve gasketel(s) levert de warmte voor

duele verbruik per afnemer, het collectieve verbruik

de verwarmingsinstallatie. Het warme tapwater

en de omvang van de netverliezen worden bepaald.

kan ook door dezelfde ketel worden geleverd via

Uitwerking van het NMDA tarief

trecht bestaat uit het vastrecht gas van de netbeheerder, de besparing op onderhoud van de ketel

vooral voor

Welke punten uit de Warmtewet
zijn vooral belangrijk voor blokverwarming?

De gasmeter is altijd aanwezig omdat er anders niet

De per 1 januari 2014 van kracht wordende

tie van ca. 87% op onderwaarde.

bijv. Warmtewisselaars per afnemer of een apart

met de gasleverancier kan worden afgerekend. Bij

Warmtewet is primair tot stand gekomen om de

collectief > 60° C net. Het warme tapwater kan

meerdere ketels is er echter vaak maar 1 gasmeter.

afnemers van stadsverwarmingsprojecten te

ook geleverd worden via individuele elektrische

De warmtemeter achter de ketel ontbreekt bijna

beschermen tegen de monopolypositie van de

boilers, gasgeisers, gasboilers of elektrische door-

altijd evenals warmtemeters voor gemeenschappe-

leveranciers. Door de formulering in de wet zullen

stroomboilers. Dan zijn ze echter geen onderdeel

lijke ruimtes. Ook de aparte meting voor warm tap-

diverse

formeel

In onderstaande tabel wordt een overzicht gege-

van het collectieve systeem en wordt de benodig-

water ontbreekt vaak, waarbij uitvoeringsvorm en

(deels) ook onder de wet gaan vallen. De belang-

ven van de belangrijkste zaken. Per situatie kan op

de elektriciteit of gas door de bewoners rechtst-

noodzaak afhankelijk is van het gekozen systeem.

rijkste punten uit deze wet voor blokverwarmings-

basis hiervan de specifieke uitwerking worden

reeks aan het energie bedrijf betaald. Voor de tota-

De individuele metingen per appartement variëren

installaties zijn 1)De vergunningsplicht voor

gemaakt.

blokverwarmingsinstallaties

punt is het daadwerkelijk verbruik

en levensduurverschillen. Het tarief voor de gele-

metingen kan de efficiency van de ketel, het indivi-

“Een appart discussie-

verde GJ’s warmte is gebaseerd op de marktprijs

verwarming bij
blokverwar

van gas in combinatie met een verondersteld energetisch rendement van de individuele ketelinstalla-

Hoe kunnen we de Warmtewet
voor blokverwarming toepassen?

71
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Onderwerp

Warmtewet

Blokverwarming

1 NMDA eenmalige aansluitbijdrage
voor: rentabiliteitsbijdrage

Onderhandelbaar op basis extra milieuprestatie

N.v.t. omdat blokverwarming meestal een slechtere milieuprestatie geeft dan de individuele gasketel

2 Gasketel met of zonder
warmtewisselaar

Vast bedrag voor uitgespaarde gasketel

Echte kosten collectieve ketel. Deze zijn lager dan voor ieder
appartement eigen ketel

3 Gasaansluiting

Werkelijk netbeheerderstarief per appartement

Werkelijk netbeheerderstarief voor 1 gasaansluiting per
gebouw. Dit is lager dan voor ieder appartement eigen aansluiting

4 Bouwkundige voorzieningen

Geen aparte post.

Verschillen moeilijk aantoonbaar, daarom geen aparte post

5 Kosten warmteleidingen naar de
appartementen

Geen aparte post

Horen bij de warmtekosten

6 Kosten eventuele eigen warm tapwater
voorziening

Correctie op GJ tarief en eventueel investering Werkelijke kosten meenemen in totale vergelijking

7 NMDA jaarlijks vastrecht voor: gasaansluiting

Werkelijk netbeheerderstarief per appartement

Werkelijk netbeheerderstarief voor 1 gasaansluiting
per gebouw. Dit is lager dan voor ieder appartement eigen
aansluiting

8 Onderhoud

Vast bedrag

Werkelijke kosten

9 Levensduurverschillen

Vast bedrag

N.v.t.?

10 NMDA GJ tarief voor warmtelevering

Vast bedrag per GJ gebaseerd op de marktprijs voor gas en een verondersteld ketelrendement van ca. 87% op onderwaarde

In principe het vaste bedrag per GJ. Discussie: Door vaak grote
netverliezen zijn de werkelijke kosten bijna altijd hoger. Is dit
onvermijdbaar, voor wiens rekening en de werkelijke gasprijs
kan afwijken. Is hiervoor financiële ruimte?

11 Meting warmtelevering

Gaat uit van aanwezigheid individuele meters.

Soms helemaal geen meters, vaak alleen verdampingsmeters
voor verdeling totaal verbruik. Plaats individuele meters.
Indien niet mogelijk geef onderbouwing verdeling, zie ook 10

12 Correctiefactor voor hoog verbruik
appartementen met buitengevels

Geen correctie

Wordt in bestaande contracten (soms) wel toegepast. Mag dit
nog? Zie ook 10 en 11.

blokverwarmings-

13 Elektriciteitsgebruik ketel

Zit in GJ tarief

Werkelijke kosten

installaties

14 Bemetering en administratiekosten

Geen aparte post

Werkelijke kosten

formeel (deels) ook

15 Toegestaan financieel rendement

Een normpercentage van ca. 7%?

Wel van toepassing als de bewoners een contract met een
Esco hebben. Bij koopappartementen verder onderdeel koopprijs en servicekosten. Hoe in huur?

onder de wet gaan

16 Rapportage

Vooral gericht op transparantie kosten en niet
overschrijden maximum tarief

Moet vooral gericht zijn op transparantie kosten, optimalisering energieverbruik, analyse individueel/totaal verbruik en
verantwoording keuze soort installatie

17 Overschrijding maximum tarief

Tarief is gebaseerd op werkelijke kosten of op
het maximum tarief als de werkelijke kosten
hoger zijn. Pooling projecten is mogelijk.

In principe als bij Warmtewet. Is duidelijk te maken wat al in
de huur, koop en/of servicekosten zit? Wat te doen als kosten
structureel te hoog zijn door historische beslissingen?

ortabel.

aardige,

arming-

eren en

“Door formulering in
de wet zullen diverse

vallen”

Tabel 1 Samenvatting. Voor de onderwerpen in de derde kolom met gele achtergrond is het belangrijk in hoeverre de

nslange

kosten al in de huur, aankoop of servicekosten zitten. In de individuele huurwoning met HR ketel betaalt de huurder

atie op

alleen de rekeningen van de energiebedrijven en zit verder alles in de huur.

09 300.

Voorstel vervolgtraject

Dit moet leiden tot het voorkomen van veel dis-

Mijn voorstel is om dit artikel voor te leggen aan

problemen/consequenties inzichtelijk te maken

en te bespreken met direct betrokken partijen

stel ik voor om een aantal praktijkvoorbeelden

zoals de toezichthouder Warmtewet, afnemers

conform de voorstellen in dit artikel nader uit te

(huurders en eigenaren), woningcorporaties, pro-

werken inclusief een juridische toetsing.

jectontwikkelaars en de bouw en installatiesector.

Wie neemt het initiatief?

cussie in individuele projecten. Om de praktische

Het resultaat daarvan kan dan in de uitvoeringsregels voor de Warmtewet worden meegenomen.

Tekst: Teus van Eck, Energie en Milieu
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Toekomstverwachtingen
energievoorziening woningen

1. Zon-PV. Actuele kosten ca. € 0,18/kWh. Zonder opslag volledig afhankelijk van het openbare net als back up.
2. Zoncollectoren voor warm water. Eenvoudig en goedkoop als opslag mogelijk zou zijn.

Er wordt vEEl gEpublicEErd ovEr dit ondErwErp En ook hEt aantal congrEssEn is indrukwEkkEnd.

3. Wind. Als zon-PV, echter meer uren beschik-

dE daarin vaak gEbruiktE tErmEn als ‘dE EnErgiE nEutralE woning’, ‘dE 0 mEtEr woning’ En ‘dE EnEr-

4. Biomassa. Gebruik als voedsel en als grond-

giE producErEndE woning’ wEkkEn dE indruk dat Er zEkEr voor woningEn gEEn EnErgiE problEEm
mEEr is. kunnEn wE indErdaad rustig gaan slapEn?

baar.
stof voor de procesindustrie heeft prioriteit.
Wat er dan nog over blijft is waarschijnlijk
beperkt, terwijl veel partijen het claimen voor
o.a. bijstook in kolencentrales, verbranding,
vergassing, vergisting, biogas voor lokaal
gebruik, opwaarderen biogas naar groen gas

Het actuele gemiddelde
energieverbruik in woningen

voor het openbare net, vloeibare brandstoffen,

Het energieverbruik van woningen bestaat vooral

hierbij missen is een objectieve vergelijking

uit warmte voor verwarming en warm tapwater en

van al deze opties. Bij toepassing voor ener-

uit elektriciteit voor alle mogelijke soorten appara-

gie komt er in principe warmte en elektriciteit

wel/geen WKK, grootschalig/lokaal, combineren met oplossingen voor afval, etc. Wat we

ten. In beperkte mate is er ook koeling. In globaal

beschikbaar.

90% van de woningen wordt deze energievraag

5. Water. De belangrijkste optie is elektriciteits-

ingevuld door een gasgestookte ketel met gas uit

productie met stuwmeren. Nederland heeft dit

het gasnet en elektriciteit uit het elektriciteitsnet.

alleen indirect via de NorNed kabel en andere

Het gemiddelde jaarverbruik per woning is ca.

import beperkt beschikbaar. Andere opties

7. Restwarmte inclusief omgevingswarmte. Echte rest-

1500 m3 gas en 3500 kWh elektriciteit. Zelfs voor

zijn elektriciteitsproductie met stromend wa-

warmte is gelijkwaardig aan duurzame energie. Het is in veel

gelijkwaardige woningen is er een enorme sprei-

ter, golfslag, getijden, overgang zout/zoet wa-

vormen in grote hoeveelheden tegen lage kosten beschik-

ding in het werkelijk gebruik. Het besef begint te

ter, temperatuurverschillen van waterlagen en

baar alleen is er bijna altijd een behoorlijke infrastructuur

groeien dat de sterke afhankelijkheid van fossiele

bruik; LED verlichting; goed beheer en onderhoud en misschien

het plan Lievense. Voorlopig zijn deze opties

voor nodig (hoge vaste kosten), is de continuïteit van de bron

brandstoffen onhoudbaar wordt. Er zijn 2 hoofd-

wel de belangrijkste: Voorlichting aan en gedrag en mentaliteit

duur en het volume beperkt.

niet altijd gegarandeerd en is de beschikbare temperatuur

lijnen waar langs we deze afhankelijkheid kunnen

van bewoners. Als wij energie minstens zo belangrijk vinden als

beperken, energie besparing en verduurzamen

keukens, badkamers en auto’s dan komt het geheel echt in be-

van de energievoorziening.

weging. Besparen is ook belangrijk omdat steeds meer mensen
hun energierekening niet kunnen betalen. Bovendien is bespa-

De mogelijkheden van energie
besparing

ren noodzakelijk om verduurzaming mogelijk te maken. Een

“Kunnen we inderdaad
rustig gaan slapen?”

ten past vaak prima in een systeem van ‘restenergie’.
8. Bodemenergie. Op veel plaatsen in Nederland is WKO mogelijk. Voor koeling en lage temperatuur verwarming is het
prima geschikt. Wel vraagt het behoorlijke investeringen
en veel aandacht voor integrale inpassing in gebouwen en

groot energieverbruik maakt de omslag naar duurzaam zowel

kassen. Ook is er altijd (beperkt) elektriciteit nodig en is het

technisch als financieel veel moeilijker.
6. Power to gas. Hierbij wordt duurzame elektri-

energetisch rendement bij toepassing voor warm tapwater

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van
duurzame energie

citeit omgezet in gas, meestal waterstof. Dit is

zonder groene elektriciteit minimaal. Geothermie geeft bijna

bijv. een alternatief voor elektriciteitsproductie

volledige duurzame warmte van hogere temperatuur maar

met zon in de Sahara en kwetsbare lange af-

vraagt hoge investeringen met behoorlijke risico’s. Elektrici-

en inschakelen apparatuur waar nodig; alleen ef-

De beschikbaarheid van duurzame energie is geen probleem.

stand elektriciteitsnetten. Ook voor windener-

teitsproductie met geothermie is mogelijk maar in de Neder-

ficiënte DC motoren voor pompen en ventilatie;

De zon geeft binnen een uur al meer energie dan het totale ener-

gie op zee is het een alternatief. Met waterstof

simpele efficiënte regelingen; energiezuinig sani-

gieverbruik. Het echte probleem is hoe krijgen we de duurzame

kunnen we een energiesysteem vergelijkbaar

9. Kernfusie en vergelijkbare opties. Als dit gaat lukken dan

tair; A+++++ apparatuur; hotfill apparaten; was-

energie in de gewenste vorm, tijdstip en plaats tegen accep-

met aardgas gebruiken met productie van

komt er overvloedig elektriciteit beschikbaar en gaan we bij-

drogers met warmtepompprincipe(nog liever op

tabele kosten beschikbaar. De volgende mogelijkheden zijn/ko-

elektriciteit en warmte. Dit alternatief staat nog

na zeker naar de all electric maatschappij. Mogen we hierop

natuurlijke wijze); minimaliseren stand bye ver-

men (waarschijnlijk) beschikbaar:

in de kinderschoenen.

rekenen?

Deze mogelijkheden zijn veel groter dan de meeste mensen beseffen. Een opsomming: Isolatie; efficiënte ventilatie; situering/indeling woning; goed
ingeregelde installaties; alleen verwarmen, koelen

40
40
40

niet altijd bruikbaar. Uitwisseling van overschotten en tekor-

landse situatie voorlopig erg duur en risicovol.

41
41
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40-60% BESPARING
t.o.v. gas! CO2 neutraal

$PNQMFFUNPEVMBJS
$PNQMFFUNPEVMBJS
XFCCBTFE
XFCCBTFE
IBSEXBSFQMBUWPSN
IBSEXBSFQMBUWPSN

Opslagmogelijkheden voor
duurzame energie
Er is meer dan genoeg duurzame warmte, elektriciteit en eventueel ook koude om de energie-

De biomassaverwarming

voorziening van woningen op termijn volledig te

t7PMMFEJHHFBVUPNBUJTFFSEFTZTUFNFO
t/JFVXTUFPOUXJLLFMJOHFO[POEFS
WBMMFOEBT
t&YUSFFNMBHFFNJTTJFT
t1BTUPQOBHFOPFHJFEFSWFSXBSNJOHT
TZTUFFN
t&FOWPVEJHFCFEJFOJOH
t$PNCJOBUJFNFU[POOFDPMMFDUPSFO
t3FOEFNFOUFOUPU
tUPUKBBSHBSBOUJFJDNPOEFSIPVET
DPOUSBDU

vermogens
van 2.4 kW
tot 900 kW

verduurzamen. Het grote probleem is echter een
te allen tijde gegarandeerde beschikbaarheid.
Hiervoor zijn in principe 2 oplossingsrichtingen.
De eerste is het ontkoppelen van vraag en aanbod via slimme netten. De mogelijkheden beperken zich dan echter tot oplossingen in termijnen

Hoofdstraat 58

Dutechpro
Atechpro

Mercuriusweg 11

3771 NC Barneveld

3VJNUFCFEJFOVOJUJO
3VJNUFCFEJFOVOJUJO
NPEFSOEFTJHO
NPEFSOEFTJHO
NFUUPVDICFEJFOJOH
NFUUPVDICFEJFOJOH
FOGVMMDPMPSEJTQMBZ
FOGVMMDPMPSEJTQMBZ

3781 AH Voorthuizen
T 0800 - 66 555 55
T 0342 47 00 18
E info@atechpro.nl
E info@dutechpro.nl
I www.atechpro.nl
I www.dutechpro.nl

van uren/etmalen. De echte oplossing vraagt om

ontwikkeling. De laatste optie heeft het voordeel dat het zo-

opslag van energie in zodanige volumes dat het

wel grootschalig als individueel kan worden toegepast. Met

zelfs de seizoenen overbrugt. Wat zijn/worden de

echte restwarmte en geothermie is er nauwelijks opslag no-

mogelijkheden voor:

dig omdat het bijna altijd beschikbaar is.
3. Koude: Probeer koude vraag in woningen primair te voor-

De importeur van KWB zoekt partners voor duurzame samenwerking

Een
compleet universele vloerverwarmingsverdeler
Eencompleetuniverselevloerverwarmingsverdeler

1. Elektriciteit: De mogelijkheden zijn traditio-

komen. Wanneer het onvermijdbaar is dan zijn er voldoende

neel via steeds betere en goedkopere accu’s,

duurzame oplossingen via open bronnen, WKO of via duur-

via pompaccumulatie, luchtcompressie en via

zame warmte. Het opslagprobleem is dan beperkt.

“Steeds meer
mensen kunnen hun
energierekening niet
meer betalen”

De
VTE compact verdelers zijn eenvoudig achteraf om te bouwen tot bijvoorbeeld een LTV verdeler,
DeVTEcompactverdelerszijneenvoudigachterafomtebouwentotbijvoorbeeldeenLTVverdeler,
een
stadsverwarming verdeler of u plaatst er naar wens een ven el er tussen. Alle VTE compact
eenstadsverwarmingverdelerofuplaatsternaarwenseenvenƟelertussen.AlleVTEcompact
verdelers
zijn reeds vanaf 1 groep uitgevoerd met 3/4” aanvoer en retour aanslui ngen om een
verdelerszijnreedsvanaf1groepuitgevoerdmet3/4”aanvoerenretouraansluiƟngenomeen
goede
doorstroming te garanderen.
goededoorstromingtegaranderen.



Kunnen we conclusies trekken?
Dit artikel is bedoeld als aanzet voor een verdere inhoudelijke
discussie en zeker niet volledig. Er zijn ook op het gebied van
materialen, bijv. glas en isolatiematerialen, grote ontwikkelingen
te verwachten. Ook zijn er bij nieuwbouw meer mogelijkheden en
vrijheden dan bij bestaande woningen. Toch durf ik te stellen dat:
1. Start altijd met de besparingsmogelijkheden. Bespaarde

Kwaliteit
en een goede prijs verwerkt in één product.
Kwaliteiteneengoedeprijsverwerktinéénproduct.

energie is de meest duurzame energie.
de power to gas route. Voorlopig zijn deze op-

2. De toekomst is niet per definitie de all electric woning. In veel

ties duur en is het de vraag of je dit op grote

situaties lijkt duurzame warmte het te kunnen winnen. Wees

schaal in moet gaan zetten voor all electric

voorzichtig met zon-PV als de alles “oplossende” sluitoptie.

woningen. De verleiding is erg groot om op

3. Laten we maatschappelijk inzetten op opslag van energie.

papier de zaak energieneutraal te maken door

4. De HR ketel zou vanuit milieuoogpunt moeten uitfaseren maar

het aantal zon-PV panelen als sluitpost voor

is helaas in veel situaties nog de goedkoopste oplossing.

alles te maken en het probleem bij het open-

5. Beoordeel bij nieuwbouw en renovatieplannen objectief de

bare net te leggen.

diverse opties inclusief combinaties en inclusief de effec-

2. Warmte: Mogelijkheden voor etmaal en week-

ten voor de gehele energieketen. Waar collectieve inzet van

end overbrugging via opslag in bovengrondse

duurzame warmte geen optie is lijkt een volledige of deel

Hoefweg 12
Reehorsterweg25G

buffers wordt al op grote schaal toegepast

combinatie van ventilatie, warmtepomp, voorlopig beperkte

6717
LS Ede
6717LDEde

o.a. bij kassen. Er zijn ook hoopvolle ontwik-

opslag van warmte en elektriciteit, zon-PV, zoncollectoren

kelingen voor lange termijn opslag. Er lopen

en eventueel een kleine HR ketel voor back up een redelijke

proeven om warmte met een temperatuur

weg naar volledige verduurzaming. Dit kan echter niet voor

van 800°C ondergronds op te slaan en ook

de prijs van een HR ketel. De vaste kosten zullen fors stijgen

de opslag van warmte in ‘zoutkristallen’ met

maar de risicovolle variabele kosten worden veel lager en

een veel kleiner benodigd volume is volop in

voorspelbaarder.

Verwarming
Techniek Ede B.V.
VerwarmingTechniekEdeB.V.

T.T.0318Ͳ668089
0318 - 668089
F.F.0318Ͳ621742
0318 - 621742
E.mail:verkoop@vtͲede.nl
E.mail:
verkoop@vt-ede.nl

Tekst: Teus van Eck
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Hoe lang blijft ons leefklimaat
nog ondergeschikt aan isoleren
en investeringskosten?
Als energiedeskundige zonder specifieke bouwkundige en ventilAtie kennis loop ik, en velen met
mij, steeds vAker tegen dit spAnningsveld AAn. in dit Artikel wil ik eerst een AAntAl prAktijkconstAteringen geven, vervolgens een AAntAl vrAgen stellen en dAn Afsluiten met enkele suggesties.

1

2

Vragen/opmerkingen n.a.v.
praktijk waarnemingen

De vragen/opmerkingen richten zich op het leefklimaat en bewonersgedrag. Uitgangspunt hierbij

verontreinigingen?
• Wordt ventilatie via raamroosters, zeker bij lage temperatuurverwarming, niet als tocht ervaren waardoor de roosters in
woonkamers vaak gesloten worden?

is dat isolatie en kosten(investering + exploitatie)

• In hoeverre werkt voor dergelijke systemen een centrale

transparant en kwalitatief in een integrale besluit-

WTW efficiënt of kunnen we de retourlucht beter gebruiken in

vorming worden meegenomen.

combinatie met een lucht/water warmtepomp?
• Het energetisch rendement van WTW is bij deze systemen

Regelmatig blijkt vooral de CO2 concentratie in

vaak veel lager dan conform de EPC berekend was. Wordt dit

gebruik intensieve ruimtes(woonkamer, slaapka-

voldoende ondervangen door de zgn. praktijkrendementsfac-

mer) met open ramen en/of open roosters, vooral

tor in het nieuwe correctieblad van de NEN 8088?

Wat constateren we in de praktijk?

en de noodzaak van kwaliteitscontrole in combinatie met langere

bij weinig wind, (veel) te hoog te zijn. Betekent dit

• In periodes dat er geen verwarming nodig is zou je juist ge-

termijn garanties voor kosten en prestaties. Ook de wet en regelge-

niet dat dergelijke ruimtes altijd voorzien zouden

bruik moeten maken van natuurlijke ventilatie. Kun je dit aan

Bij nieuwbouw gaan de discussies vooral over hoe

ving zijn langzaam in positieve zin aan het veranderen.

moeten zijn van een CO2 gestuurde mechanische

bewoners over laten of moet dit worden opgelost met slimme

we een “Energie neutrale”, een “0 op de meter” of

luchttoevoer en/of luchtafvoer? Omdat de natuur-

hybride systemen?

zelfs een “Energie producerende” woning kunnen

Vergeten wordt nog vaak dat het volume in de bestaande bouw

lijke luchtstromen sterk afhangen van de weers-

• Of moeten we n.a.v. het bovenstaande tot de conclusie ko-

realiseren. In de praktijk betekent dit meestal dat

zit. In Nederland staan ca. 7 miljoen woningen, terwijl het aantal

omstandigheden, de specifieke situatie van elke

men dat een ventilatie/WTW unit per ruimte de beste oplos-

de EPC eisen worden gevolgd met een aanvulling

nieuw gebouwde woningen momenteel nauwelijks 40.000 per

woning en het bewonersgedrag zou er minimaal

sing is?

van zon-PV tot een omvang waarbij op papier het

jaar bedraagt. Bij grote renovatieprojecten komen bovenge-

een echt ventilatieplan per woning met contro-

gewenste resultaat wordt bereikt. Over wat dit voor

noemde zaken geleidelijk wel meer aan de orde, maar helaas

lemetingen en eventuele zichtbare CO2 meters

het daadwerkelijk energieverbruik, de kwaliteit van

is het belang van een goede balans tussen energie besparen,

moeten worden gemaakt.

warmteterugwinning (WTW) en het leefklimaat kan

een goed leefklimaat en betaalbare kosten nog niet echt een hot

betekenen wordt vaak nauwelijks gecommuniceerd.

item. Deels is dit ook een gevolg van weinig kennis en desin-

In veel woningen zijn centrale ventilatiesystemen

Wel blijft een zo laag mogelijk investeringsbedrag

teresse. Veel bewoners hebben daardoor waarschijnlijk, zonder

aangebracht zonder luchtkwaliteitsmetingen, geen

meestal een must met weinig aandacht voor de uit-

het zelf te weten, last van comfortverlies, vochtproblemen, te

of beperkte sturingsmogelijkheden en voorzien van

eindelijke exploitatiekosten. Gelukkig begint er ge-

hoge CO2 concentratie, fijn stof, ongezonde stoffen die vrij ko-

energetisch inefficiënte wisselstroommotoren. Dit

Wanneer moet je ventilatie combineren met WTW?

leidelijk aan meer aandacht te komen voor het totaal

men uit bouwmaterialen en een onnodig hoge energierekening.

leidt tot de volgende vragen/opmerkingen:

• Bij woonkamers van goed geïsoleerde woningen lijkt dit geen

• Moeten niet alle motoren in dergelijke systestroommotoren in combinatie met alleen draai-

het niet echt relevant omdat de verwarming daar meestal

en op het noodzakelijke volume? Dit bespaart

weinig wordt gebruikt. Bovendien staan ramen en roosters
vaak open. Later aanbrengen is echter vrij duur.

WTW. Een wisselstroommotor van 40W die het

• Voor keukens en badkamers lijkt het energetisch wel interes-

hele jaar draait geeft een elektriciteitsverbruik

sant maar is luchtvochtigheid waarschijnlijk leidend. Bij een

van ca. 360 kWh. In de praktijk worden veel

goede sturing op luchtvochtigheid moeten de volumestro-

motoren hopelijk wel geregeld, waardoor het

men beperkt blijven en daarmede het nut van WTW beperkt.

elektriciteitsverbruik minder wordt.

Vragen die dan nog overblijven zijn:

• Dergelijke systemen houden vaak geen reke-

• Wat zijn goede afzuigkappen en hoe integreer je die in het

ning met de specifieke behoeftes voor ver-

totale ventilatieplan? En gaan we dan ook de kwetsbare

en het feit dat bewoners niet weten hoe ze er
mee om moeten gaan.
• Moet de aansturing niet plaats vinden via meting van CO2 en luchtvochtigheid per relevante
ruimte?
• Zijn de niet altijd goed geïnstalleerde en vrij
lange luchtkanalen eenvoudig schoon te hou-
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discussiepunt.
• Voor slaapkamers, ook in goed geïsoleerde woningen, lijkt

schillende ruimtes, de werkelijke luchtcondities

Martin Buys en Kees Loer

“Hoe integreren we luchtvochtigheid
in ventilatie en WTW?”

men vervangen worden door efficiënte gelijk-

veel elektriciteit en beperkt de noodzaak voor

44
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den of vormen ze juist een bron van ziektekiemen en andere

halogeenlampjes eindelijk vervangen door LED?
• Vraagt de CO2 productie bij koken met gas nog extra
maatregelen?
• Kunnen we de bij vaatwassers, koken, koelen en vriezen
vrijkomende warmte nog benutten?
• Kan een luchtwarmtepomp hierbij nog een nuttige rol spelen?
• Wanneer er vooral in combinatie met lage temperatuurverwarming grote kans is op koude luchtstromen op leef plaatsen.
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tuurlijke ventilatie door beperkte isolatie en/of
kieren. Echter een slechte luchtdichtheid van
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• Waarschijnlijk niet in woningen met veel na-

een gebouw (de zogenaamde qv;10-waarde)
hoeft niet te betekenen dat de schone buitenlucht door infiltratie ook op de juiste plekken
komt. De grote kieren en naden die de qv;10waarde bepalen zitten namelijk vaak niet in de

bouwmaterialen zullen vanuit EU-wetgeving in de toekomst aan

verblijfsruimten, maar bij de dakaansluitingen

strengere eisen moeten voldoen. In België gaat dit vanaf 1 janu-

op zolder. Dus veel natuurlijke ventilatie hoeft

ari. 2015 plaatsvinden. In landen zoals Duitsland en Frankrijk is

nog niet een gezond binnenklimaat te beteke-

dit al normaal. Een basisventilatie is vaak voldoende om deze

nen.

stoffen te verwijderen uit de lucht. Een piek is hierbij niet erg

• Als WTW niet haalbaar/gewenst is betekent

voor het menselijk lichaam. Dit betekend dat CO2-sturing vaak

dat nog niet dat er geen aandacht aan isolatie

al voldoende is. Als je op vakantie bent geweest is er tijdelijk een

moet worden besteed. Ook bij renovatie van

piek totdat de ventilatie weer begint. Fijn stof vanaf buiten naar

bestaande woningen is daarom een integrale

binnen is een ander verhaal en erg afhankelijk van de locatie.

aanpak belangrijk.

Bijv. bij een flat aan de A20 in Rotterdam is filtering van toe-

Voor het resterende deel van de woning zonder

voerlucht essentieel. Dit kan in principe alleen bij mechanische

WTW is dan waarschijnlijk de beste oplossing in

toevoercomponenten. De pollenproblematiek lijkt vergelijkbaar.

periodes zonder verwarming maximaal natuurlijk

Hoe moet hier in de praktijk mee om worden gegaan?

te ventileren en in de verwarmingsperiodes ramen
en roosters zoveel mogelijk dicht te houden. Dit

Om koeling vraag te voorkomen moet je in de zomerperiode

uiteraard wel in combinatie met minimaal CO2

heel bewust in de vroege ochtend ventileren. Vooral in combi-

concentratie signalering. Hoe kunnen dergelijke

natie met buitenzonwering is dit zeer effectief. Wanneer bij dit

hybride systemen het best functioneren?

ventileren gebruik wordt gemaakt van een mechanisch systeem
met WTW is er dan wel een bypass noodzakelijk. Kiezen we

Wat zijn de gezondheidseffecten van hoge CO2

voor deze situaties voor slimme apparatuur en/of voor bewust

concentraties? Concentratieverlies en care zijn

bewonersgedrag?

De studie “Why we ventilate” (U.S. Department of
Energy) stelt het nog scherper: “Slecht binnenklimaat doodsoorzaak 2 in de VS”.
Luchtvochtigheid wordt steeds belangrijker bij
kierdichte gebouwen. Niet alleen vanwege ge-

Ontmoetingsplaats voor uw sector:
• Belevingszones
• Save Time & Save Energy Parcours
• Netwerkevent met Awarduitreiking
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Het zou van vergaande arrogantie getuigen als ik met het boven-

de bouwconstructie. Ook bestaande woningen

staande de indruk wil wekken compleet en volledig deskundig

kennen dit probleem. Vochtproblemen worden

te zijn en dat er nu afgesloten kan worden met enkele simpele

echter niet alleen door verkeerde of geen ventila-

aanbevelingen. Daarom beperk ik mij tot het volgende:

tie veroorzaakt. De oorzaak kan ook bij bouwkun-

• Welke (markt)partij(en) durft en kan inhoudelijk en oplossings-

tigheid in ventilatie en WTW?

gericht op dit artikel reageren?
• Welke aanvullende wet en regelgeving is noodzakelijk om
deze problematiek technisch en betaalbaar op te lossen op

Hoe staat het met andere luchtverontreinigingen

een voor bewoners haalbaar gedragsniveau. Sleutelwoorden

zoals Radon, fijn stof, pollen in relatie met astma-

hierbij zijn in ieder geval een integrale aanpak van idee t/m

patiënten? Dit lijkt vooral belangrijk bij luchtdichte

bewoningsfase, kwaliteitsborging, communicatie en voorlich-

woningen. Ongezonde stoffen geproduceerd door

ting.
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Hoe lossen we deze problematiek op?

zondheid, maar ook vanwege het kapot gaan van

dige fouten liggen. Hoe integreren we luchtvoch-

• Demo’s & workshops
• Presentaties

3

Tekst: Teus van Eck

bekende effecten, zie o.a. de studies bij scholen.
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Een energielabel is mooi
maar hoe maken we een
woning echt energiezuinig?
De 10 geboden voor energiebesparing bij bestaande woningen
Fors energie besparen in een woning lukt als de basis is: kwaliteit(controle), (gecertiFiceerde)
goede materialen en apparatuur, vakmanschappen en echte interesse in duurzaamheid. bij een goede aanpak geeFt het extra comFort, levert het zeker op termijn geld op, geeFt het veel voldoening
en draagt het bij aan een duurzaam toekomstperspectieF.

1 Meet warmtelekken buitenschil
van de woning

2 Kies de goede isolatiematerialen
voor de buitenschil

• Wist u dat goede verticale buitenzonwering veel extra isolatie

De volgende maatregelen zijn mogelijk:

3 Kies het goede glas

• De woning een nieuwe buitenschil geven. Deze

en veiligheid geeft en zomers houdt het de warmte buiten.

optie is op dit moment alleen financieel haalbaar

Er zijn 4 basistypes glas, namelijk gewoon enkel glas, dubbel

bij grote blokken van gelijke woningen in combi-

glas met lucht, dubbel glas met gasvulling (HR++) en drievou-

natie met totale renovatie. Hiervoor is standaar-

dig glas. Dat laatste is in feite HR++ glas in dubbele uitvoering.

disatie en industriële prefab noodzakelijk.

Dubbel glas kost nu ca. € 65m2 , HR++ ca.€ 80 m2 en drie-

• Isoleren van de spouw via inspuiten van kor-

voudig glas (niet afgebeeld) € 120, - alles exclusief montage.

rels of vlokken. De te realiseren isolatiewaarde

Het drievoudige glas heeft een U waarde van 0,6. Dit glas is in

hangt sterk af van de breedte van de spouw, het

de praktijk eigenlijk alleen bij nieuwbouw toe te passen omdat

schoon zijn van de spouw (met camera inwendig

het speciale en hoge eisen stelt aan de kozijnen. Ook is het erg

controleren) en het volledig opvullen van spouw

zwaar. De U waarde geeft de isolatiekwaliteit weer. Hoe lager de U

en aansluitingen met kozijnen e.d. Wanneer er

waarde, hoe hoger de isolatiewaarde. Als er onvoldoende ruimte

oude isolatie in zit die verzakt is of om andere

is dan kan ook met andere diktes en gassoorten worden gewerkt.
In de praktijk bij voorkeur voor HR++ kiezen en bij grote renova-

spouw, koudebruggen, metalen kozijnen, roosters, enkel glas of

ties/nieuwbouw voor drievoudig glas. Het eerste dubbele glas uit

oud dubbel glas, kieren bij kozijnen en deuren en de spouw met

de jaren 70 (werd ook thermopane genoemd) heeft in de praktijk

Begin met foto’s maken met een infraroodcamera

de aangrenzende woning. Je kunt de camera ook gebruiken om

vaak nauwelijks meer een isolatiewaarde. Let altijd op, na verloop

van de hele buitenschil inclusief de vloer. Deze

in de woning te controleren of radiatoren en vloerverwarming

van tijd gaat er vaak kwaliteitsverlies komen.

opnames laten met kleurverschillen exact zien

goed functioneren en waar bijv. koude luchtstromen zijn.

waar de warmtelekken zitten.

Een praktisch punt is nog dat je de beste opnames maakt bij

Bekende warmtelekken zijn o.a. het ontbreken

koud en donker weer met de verwarming in alle vertrekken aan.

van isolatie, slechte kwaliteit isolatie, verkeerd

Als de verwarming niet aan is dan is het maken van opnames

aangebrachte isolatie, weggezakte isolatie in de

zinloos.

4 Zorg voor goede ventilatie al dan niet met
Warmte terugwinning (WTW)
Hoe beter een woning is geïsoleerd des te belangrijker is goede
ventilatie. De volgende oplossingen/problemen bestaan:
• Zonder ventilatie wordt de luchtkwaliteit slecht (let op gezondheidsproblemen) en kunnen er materiaalproblemen met bijv.
vocht ontstaan.
• Er wordt tegenwoordig veel met een centraal ventilatiebalans
systeem gewerkt. Hierbij wordt alles geventileerd zonder te
meten of het wel nodig is. Er worden vaak inefficiënte motoren gebruikt die dan ook nog het gehele jaar in bedrijf zijn. Er
redenen niet meer goed functioneert dan is het
tegenwoordig vaak mogelijk de oude isolatie met
perslucht te verwijderen. Dit verdubbelt echter
ongeveer de kosten.
• Isoleren van de binnen of buitenkant van de gevel, vloer en daken. Hiervoor zijn heel veel ver-

WTW en via luchtkwaliteitsmeting alleen daar ventileren waar
het nodig is. Maak zeker in de zomer maximaal gebruik van
natuurlijke ventilatie.
• Een dergelijk systeem is achteraf moeilijk te installeren. Er ko-

wol dekens, isolatieplaten, luchtzakken met

men echter steeds meer decentrale systemen voor bijv. de

is een ontwikkeling naar hogere isolatiewaardes
per cm dikte.
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het elektriciteitsverbruik is hoog.
• Dit kan veel beter met gelijkstroommotoren, toepassing van

schillende materialen beschikbaar zoals steenfolies etc. De kwaliteit wordt steeds beter en er

30

wordt dan onnodig veel warme lucht naar buiten geblazen en

woonkamer.
• Voor kamers met weinig of geen verwarming is WTW niet zinvol. Hier is ventilatie via roosters of open ramen vaak voldoen-

• Maak de woning zo goed mogelijk luchtdicht. Let

de. Is de luchtkwaliteit (vooral CO2 concentratie) onvoldoende

ook op de kwaliteit van kozijnen en deuren. Me-

dan kan er met een door de luchtkwaliteitsmeter aangestuur-

talen kozijnen zijn beruchte koudebruggen.

de ventilator worden gewerkt.
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wassers die het benodigde warme water direct
zonder elektriciteit innemen.

tevraag met zonnewarmte invullen.

• Stand bye killers etc.

De all electric oplossing. Deze wordt alleen kansrijk als we vol-

• Er is nog steeds een groot verschil in gebruik tus-

doende groene elektriciteit inclusief opslag en vraag/aanbod

Het goed laten functioneren van installaties en

sen diverse types TV’s en andere (ICT) apparatuur.

apparatuur is vaak de goedkoopste besparings-

• Vervanging van elektromotoren voor ventilatie

Een logische oplossing lijkt dan actueel een combinatie van een

maatregel. Enkele voorbeelden van slecht func-

en verwarming door gelijkstroomuitvoeringen

kleine HR-ketel met een luchtwarmtepomp en een zonneboiler.

tioneren zijn:

en ze alleen laten draaien als het nodig is.

De HR ketel levert de piekvraag in de winter. De warmtepomp
verzorgt de basis verwarming. De zonneboiler levert de zomer-

nen warmen? Dit speelt vaak bij vloerverwarmingssystemen.

9 Kies de goede installaties

vraag naar warm water + deels in de winter + ondersteuning

De volgende opties zijn beschikbaar:

warmte makkelijker wordt dan gaan we eerst de HR-ketel uitfa-

• Nr. 1 is nog steeds de HR-ketel. In de meeste si-

seren en daarna de warmtepomp. Uiteindelijk hebben we dan

tuaties is dit helaas nog de goedkoopste oplos-

een volledig duurzame warmtevoorziening via de zon. Deze op-

sing als we de milieukosten niet waarderen. Het

lossing kan zowel individueel als collectief worden toegepast al

is echter jammer dat we nog volop het mooie

dan niet in combinatie met andere warmtebronnen.

7 Ga energiebewust met warm water om

product aardgas gebruiken om er lauw/warm

Of het zinvol is om zon PV te plaatsen is een aparte discussie

water van te maken terwijl warm water vaak

en is sterk afhankelijk van de situering van de woning en de

Zeker in goed geïsoleerde woningen is het energieverbruik voor

duurzaam beschikbaar is. Zeker als we beden-

verdere bouwkundige situatie. Ik zie dat als afsluiting van het

warm water vaak hoger dan het verbruik voor verwarming. Voor

ken dat het Nederlandse aardgas de komende

totale traject. Nu wordt zon PV steeds meer als administratieve

deze energiepost is echter weinig aandacht. Vooral fun wordt

15 jaar op gaat raken waardoor we steeds af-

sluitpost voor de EPC/energielabel gebruikt en ook om wonin-

tes zijn niet of slecht geïsoleerd, verkeerde dia-

door de markt gestimuleerd. Aandachtspunten zijn:

hankelijker worden van “onbetrouwbare” le-

gen energieneutraal/0 achter de meter te maken. Ik ben groot

meters van leidingen, lucht in het systeem, kwa-

• Hoe lang douchen we, hoe vaak gaan we in bad?

veranciers en kwetsbare grote internationale

voorstander van zon-PV maar wees hier voorzichtig mee zo lang

litatief slechte radiatoren, verkeerd geplaatste

• Waterbesparende kranen en douches.

energie infrastructuren. Over de klimaatproble-

we geen goede opslag van elektriciteit hebben.

radiatoren en/of inrichting etc.

• Plaats niet onnodig warm water kranen.

matiek hebben we dan nog niet gesproken.

retourtemperatuur is te hoog waardoor de HR

• Past de thermostaat wel bij de ketel/installatie, anders worden

ketel niet als HR maar als VR gaat werken. Ook

de regelmogelijkheden van de ketel onvoldoende gebruikt.

zijn de radiatoren en of vloerverwarming water-

• Zorg voor thermostaatkranen in nevenruimtes en ga hier ge-

zijdig niet goed ingeregeld, waardoor de warmteverdeling niet goed is.
• Systemen met warmtepompen zijn erg gevoelig

disciplineerd mee om.
• Sta open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slimme thermostaten maar blijf kritisch en past het bij mij?

voor goed onderhoud en beheer. Er worden nog
veel fouten gemaakt waardoor er een onnodig
hoog energieverbruik ontstaat.
• Koelkasten en vriezers moeten hun warmte
kwijt kunnen.
• Verwarmingsleidingen in niet verwarmde ruim-

• De warmtebron staat vaak ver van de echte

• Bij veel gebruik douche of bad plaats een WTW in de afvoer.

• De micro WKK lijkt het in de meeste situaties

warmtevraag. Dit kost, zeker voor warm tapwa-

• Let op isolatie, diameter en lengte van warmwater leidingen.

niet te gaan maken tenzij er een uitvoering met

ter, onnodig energie.

• Hoe effectief is de warmtebron?
• Neem bij veel vraag naar warm water een zonneboiler.

duurzame waterstof komt.

resseert en energie ook nog redelijk goedkoop blijft dan gebeurt

dacht is voor inpassing, ontwerp, onderhoud en

er weinig. Gelukkig begint er een duidelijke beweging op gang te

beheer

komen. Dit zal versnellen als er meer partijen op de markt komen

Het energielabel gaat er aan voorbij maar besparen op elektri-

• Aansluiting op externe warmtebronnen als rest-

regelapparatuur. In de praktijk zie je echter nog

citeit is vaak effectief en goedkoop. Bij steeds meer mensen is

warmte, geothermie, zon. Dit kan alleen in gro-

vaak “Hoe slimmer de thermostaat hoe hoger het

de elektriciteitsrekening hoger dan de gasrekening. Voorbeelden

energieverbruik”. Bewoners weten vaak niet hoe

voor energiebesparing zijn:

de slimheid te gebruiken. Enkele aandachtspun-

• Analyseer door metingen waar je elektriciteitsverbruik naar toe

• Het meest effectief is vaak een eenvoudige aan/

meter/systemen beschikbaar.

Dit is misschien wel het belangrijkste punt. Technisch kan er veel
maar als het de consument en het bedrijfsleven niet echt inte-

Er is steeds meer aandacht voor slimme meet en

gaat. Meten is weten. Hiervoor zijn tegenwoordig goedkope

10 Alleen met een duurzame mentaliteit lukt het

kan in bestaande woningen mits er veel aan-

8 Bespaar op elektriciteit

ten:

van de warmtepomp in voor- en naseizoen. Als de opslag van

• Lucht/water of water/water warmtepompen. Dit

6 Gebruik de thermostaat op de
juiste wijze

met een transparante vernieuwende integrale aanpak.

tere verbanden.
• Individuele/blok biomassaketels. Is daar op termijn voldoende biomassa voor beschikbaar?
• All electric en/of infrarood verwarming. Deze
opties zijn in ontwikkeling maar krijgen we vol-

uit thermostaat met klokschakelmogelijkheden.

• LED verlichting toepassen. Led is voor de meeste situaties

Zet al dan niet via de klok de thermostaat lager

volwassen en betaalbaar geworden. Let wel op soort fitting,

bij afwezigheid of in de nacht en zet de thermo-

kleur, lichthoeveelheid, lichtspreiding en problemen met 12

Verder zijn er de volgende ontwikkelingen:

staat weer hoger zodra gewenst.

transformatoren en dimmers.

• Zonneboilers worden steeds beter en leveren

doende duurzame elektriciteit beschikbaar?

• Bij afwezigheid kan de thermostaat rustig op ca.

• Vervanging oude koelkasten, vriezers, wassers en drogers

12 0 C worden gezet. Verwarmen van niet ge-

door nieuwe apparaten. De laatste 10 jaar is er een gemid-

• Er zijn hoopgevende ontwikkelingen met be-

bruikte ruimtes kost altijd onnodig energie. Let

delde energiebesparing van ca. 60% gerealiseerd. Wanneer

trekking tot de langdurige opslag van warm wa-

echter op, is de capaciteit van het systeem vol-

er duurzame warmte beschikbaar is (bijv. met een zonneboi-

ter. Als we dit ook goed in de bouw weten te

doende groot om snel genoeg weer op te kun-

ler) overweeg dan om hot fill wassers aan te schaffen. Dit zijn

integreren en maximaal de warmtevraag weten

32

sturing tegen betaalbare kosten weten te produceren.

Energie en Milieu

• De CV-installatie is niet goed ingeregeld. De

50
50

te verminderen dan kunnen we uiteindelijk de volledige warm-

Tekst: Teus van Eck

5 Zorg voor goed functionerende
installaties en apparatuur

ook in de winter steeds meer warm water.
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Restwarmte: de duurzame
oplossing voor warm water
en verwarming?
De recent Door eZ gepubliceerDe warmtevisie richt Zich vooral op restwarmte en is erg optimistisch over De toepassingsmogelijkheDen. het positieve van DeZe visie is Dat warmte einDelijk De al
lang verDienDe aanDacht krijgt. tot voor kort richtte bijna alle aanDacht Zich op DuurZame elek-

“Willen we op langere
In de praktijk gebeurt dit echter maar op beperkte
schaal omdat milieuwinst nauwelijks financieel
wordt gewaardeerd, vraag en aanbod vaak ver

termijn centrales met fossiele
brandstoffen als bron?”

van elkaar liggen, warmte mag nog steeds ongestraft worden geloosd, marktpartijen vragen korte
termijn terugverdientijden terwijl de aanloopkosten hoog zijn en er pas op langere termijn onze-

harde garanties voor de verdere verduurzaming van restwarmte-

kere inkomsten zijn. Bovendien maakt de actuele

bronnen en van het totale systeem?

elektriciteitsmarkt WKK op korte termijn onrendabel.
De theoretisch beschikbare hoeveelheid rest-

Wat zijn de alternatieven?

triciteit terwijl De vraag naar warmte nog steeDs een veelvouD is van het elektriciteitsverbruik.

warmte is groot en vergelijkbaar met minimaal 1,5

Hoewel de HR ketel op korte termijn vaak nog de goedkoop-

x het gasverbruik voor warm water en verwarming

ste oplossing is, hanteren we als uitgangspunt echte verduurza-

warmte is echter veel meer Dan restwarmte. in Dit artikel worDt een uitwerking gegeven in hoe-

in woningen.

ming. Het aantal alternatieven is dan beperkt. De micro-WKK is
geen oplossing omdat deze veel duurder is dan de HR ketel en

verre restwarmte objectief De beste verDuurZamingsoplossing is voor warm water en verwarming

qua milieu is de besparing beperkt tenzij duurzame H2 via bijv.

in woningen.

power to gas volop beschikbaar komt. Elektrische verwarming
is grootschalig ook geen oplossing zolang wij niet in staat zijn

De beoordelingsmethodiek voor
mogelijke alternatieven

om altijd voldoende groene elektriciteit beschikbaar te hebben.

De belangrijkste criteria voor een objectieve be-

inzet van biomassa als groene grondstof voor de industrie niet

oordeling zijn: 1)Technische mogelijkheden en

de trend wordt. Warmtepompen zijn zeker bij nieuwbouw een

risico’s, 2)Investerings- en exploitatiekosten, 3)

alternatief maar hebben als nadeel dat er nog nauwelijks groene

Milieuprestaties, 4)Beschikbaarheid, 5) Wel/geen

elektriciteit beschikbaar is, de energetische besparing is voor

stimulans voor energiebesparing, 6) Invloed Ener-

warm water zeer beperkt en zowel de installatie als het beheer

gie Belasting en subsidies, 7) Transparantie kos-

vraagt intensieve integrale aandacht. Elektrische warmtepom-

Individuele en collectieve biomassa ketels zijn alleen een optie
als er lokale garantie voor beschikbaarheid is en grootschalige

ten en prestaties en 8) Toekomstbestendigheid.

pen worden financieel benadeeld door een hoog Energiebe-

Daar naast is het van belang om onderbouwde

De belangrijkste restwarmtebronnen zijn elek-

lastingtarief terwijl collectieve warmtelevering met restwarmte

wegingsfactoren voor de criteria te hanteren en

triciteitscentrales, industriële processen, afval-

Energiebelasting vrijstelling heeft. Geothermie heeft inmiddels

om zowel de actuele gegevens als de te verwach-

verbranders, biomassacentrales, datacentra en

zijn intrede als bijna volledig duurzaam alternatief gedaan. De

ten ontwikkelingen mee te nemen. Dit artikel be-

diverse kleinere lokale bronnen. Vragen die we

aanloopkosten zijn echter hoog en er zijn nog kinderziektes en

perkt zich tot een globale beoordeling. Specifieke

ons moeten stellen bij deze bronnen zijn o.a.: 1)

diverse risico’s. Het lijkt echter steeds meer een goed alternatief

situaties kunnen forse verschillen laten zien.

Willen we op langere termijn centrales met fos-

te worden. Zonneboilers worden tot nu toe meestal alleen inge-

siele brandstoffen als bron?, 2) Hoe krijgen we

zet voor warm water en zijn nog steeds duur omdat standaard

Wat is restwarmte?

garanties dat centrales op langere termijn leve-

toepassingen niet verplicht zijn.

Restwarmte is de warmte die in processen niet

ele drama van stilstaande gascentrales en 100%

nuttig wordt gebruikt en die via oppervlaktewa-

inzet van bruinkool en steenkoolcentrales?), 3)

ter en/of de lucht wordt weg gekoeld. Veel van

Afvalverbranders worden nu voor 50% gezien als

Het grootste probleem voor verdere verduurzaming van de

deze warmte kan wel nuttig worden gebruikt als

duurzame bron(biomassa), maar is het verbran-

warmtevoorziening is dat de warmtevraag niet synchroon is met

we processen exergetisch koppelen, te beginnen

den van biomassa op langere termijn gewenst of

het aanbod van vooral 100% duurzame zonnewarmte. Hiervoor

met de hoogste temperaturen/kwaliteit en verdere

zetten we dit in als groene grondstof?, 4) Hoe-

is seizoensopslag van warmte nodig. Er zijn momenteel hoop-

cascadering naar het laagste gevraagde tempera-

veel afvalverbranders blijven op langere termijn

volle ontwikkelingen rond ondergrondse opslag en opslag in

tuurniveau, zie figuur 1.

in bedrijf als maximale recycling ons hoofddoel

zoutkristallen (volumebeperking). Als deze trend zich doorzet

wordt?, 5) Heeft lokale benutting van restwarmte

dan is de toekomst aan een warmtevoorziening met de zon als

niet de voorkeur boven het over grote afstanden

bron met steeds efficiënter (ook in de winter) en goedkoper wor-

verpompen van warm water?, 6) Hoe krijgen we

dende geïntegreerde zonneboilers in combinatie met seizoens-

ringsgarantie kunnen geven? (denk aan het actu-

Figuur 1, de exergetische cascade
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Verwachtte ontwikkelingen
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opslag. Het voordeel van deze oplossing is, naast

exploitatie worden genomen. Harde garanties t.a.v. milieu en

volledige verduurzaming, dat het zowel collectief

financiële prestaties /kosten voor de totale woning zijn daarbij

als individueel kan worden uitgevoerd. Ook is het

een must. Laat dit leidend zijn in de aan te passen warmte-

een prima oplossing in combinatie met warmte-

wet en laat het NMDA vervallen. Hiervoor is wel een financiële

pompen, geothermie en duur-

nieuwe

ontwikkelingen

aan

vraag en aanbodzijde.

Aanbevelingen

Evenementenhal Hardenberg
8, 9 en 10 december 2015
Openingstijden

14.00 - 22.00 uur

Hoewel de bovenstaande uitwerking globaal is durf ik het
wel aan om tot de volgende

“De warmtevraag
is niet synchroon
met het aanbod
van vooral
100% duurzame
zonnewarmte”

field en pas deze zaken aan om gewenste
prikkels te stimuleren
3. Laat zon-PV niet langer de sluitpost zijn om
administratief woningen energie neutraal of
0 achter de meter te maken. Neem zon-PV
in de totale afweging mee en schuif het opslagprobleem niet door naar de rest van de
maatschappij. Maak zon-PV en zonneboilers bij nieuwbouw standaard geïntegreerd
verplicht.

bijv. mijn eerder gepubliceerde 10 geboden voor

4. Maak flankerend beleid voor restwarmtebronnen, breng vraag

Vraag uw gratis e-tickets aan!

verduurzaming en energiebesparing, zie ook

en aanbod waar mogelijk bij elkaar, socialiseer kosten voor in-

mijn site www.teusvaneck.nl . Bij nieuwbouw

koop en aanleg van warmtenetten en stel vast welke bronnen

Ga naar: www.evenementenhal.nl/elektro-hb

nooit een compromis sluiten. Voor bestaande

structureel beschikbaar blijven. Dit is in conflict met de vrije

woningen alleen bij volop beschikbaarheid van

markt gedachte maar wel noodzakelijk om doelstellingen te

duurzame warmte een kostenafweging maken
len.

T +31 (0)523 289 898
E hardenberg@evenementenhal.nl
I www.evenementenhal.nl/elektro

ting. Zorg daarmee voor een level playing

1. Op de korte termijn heeft

tussen warmtelevering en besparingsmaatrege-

Meer weten?

de effecten van subsidies en Energiebelas-

aanbevelingen te komen:
energiebesparing prioriteit. Hanteer hiervoor

NIEUW!

zakelijk. Maak deze vergelijkingen zonder

Loop doormiddel van een tour letterlijk door het gehele productieproces:
van idee tot recyclen. De tour biedt persoonlijk contact, inspiratiesessies en
productbeleving rondom het thema SMART Industry.

realiseren.
5. Toepassing van restwarmte en geothermie zullen waarschijnlijk alleen nog haalbaar zijn in de bestaande bouw met vol-

2. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie volledig

doende vraagvolume en hoge kosten voor verdere energiebe-

transparant zijn met een objectieve vergelijking

sparing. Collectieve besluitvorming voor gehele wijken is dan

van alternatieven inclusief energie besparen op

noodzakelijk maar in de praktijk, zeker met koopwoningen,

basis waarvan beslissingen qua investering en

nauwelijks haalbaar. Dit vraagt om verdere regulering.

Energie en Milieu

echter attent op alle mogelijke

waardering van de milieuprestaties nood-

Tekst: Teus van Eck

zame restwarmtebronnen. Blijf
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“Zo lang we kolencentrales

Volledige verduurzaming van de
energievoorziening vraagt een totale
omslag in denken

in bedrijf hebben om aan
de elektriciteitsvraag van
elektrische auto’s te voldoen
schieten we natuurlijk niet

Veel NederlaNders hebbeN eeN meNiNg oVer de Noodzaak tot eN de mogelijkhedeN VaN Verduurza-

echt op”

miNg VaN oNze eNergieVoorzieNiNg. de meNiNgeN VariëreN VaN “Niet Nodig eN totaal oNhaalbaar” tot
“als we maar wiNdmoleNs eN zoN PV realisereN daN lukt dit biNNeN 15 jaar”. iN dit artikel bePerk ik

warmtebron van de toekomst. Een bijkomend voor-

belangen over de gehele keten worden meegenomen. Het uitein-

deel is dat de zonnewarmte zowel in individuele als

delijk doel is volledige verduurzaming. Cogen heeft een rapport

kiVi (koNiNklijk iNstituut VaN iNgeNieurs) bewerkte NederlaNdse eNergiebalaNs 2011 met eNkele Ver-

collectieve systemen kan worden toegepast. Wel

waarin wordt aangetoond dat de milieuverliezen ten gevolge van

vraagt het een omslag naar langetermijndenken.

het niet functioneren van de WKK-markt groter zijn dan de mili-

fijNiNgeN mijNerzijds. bedeNk daarbij dat dit alleeN NederlaNd betreft met eeN aaNdeel VaN miNder

Als we het echt willen dan is 100% verduurzaming

euwinsten ten gevolge van het energieakkoord. Wie kan/wil dit

voor deze post binnen 20 jaar mogelijk.

toetsen?

Grondstoffen

Transport

mij tot eeN globaal oVerzicht VaN de feiteN eN mogelijkhedeN Per sector oP basis VaN de door het

daN 1% iN het wereldeNergieVerbruik eN de titel VaN het artikel is meer daN duidelijk.
Laten we beginnen met de genoemde Nederlandse
energiebalans. Het totale Nederlandse energieverbruik is globaal conform de onderstaande tabel 1.

Warm water

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat het gebruik van

In alle transportsectoren wordt gewerkt aan nog zuiniger motoren

Deze grote post lijkt de beste mogelijkheden voor verduurzaming

fossiele brandstoffen als grondstof voor de indus-

en ook de wettelijke eisen worden steeds verder aangescherpt.

te hebben. Als het lukt om warmte op te slaan om de seizoe-

trie voor een zeer groot deel vervangen kan worden

Er is een richtingenstrijd gaande tussen traditioneel maar steeds

nen te overbruggen dan krijgen we ongekende mogelijkheden.

door het gebruik van biomassa. Nederland begint

zuiniger, biobrandstof, elektriciteit of waterstof. Voor biobrandstof,

Compacte opslag met gebruik van zoutkristallen en/of onder-

hier volop aan mee te doen. Hopelijk leidt dit tot een

elektriciteit en waterstof wordt het doorslaggevend of er voldoen-

grondse opslag lijken in een stroomversnelling te komen. Als we

gigantische verduurzamingsslag. De consequentie

de duurzame biomassa/elektriciteit/waterstof beschikbaar komt.

dit combineren met de grote mogelijkheden van vraagbeperking

hiervan is dan waarschijnlijk dat de beschikbaar-

De mogelijkheden lijken groot als de beste opties de juiste stimu-

in combinatie met efficiënte ventilatie, inpassing van opslag en

heid van biomassa voor energiedoeleinden zich

lans krijgen. Anderzijds wordt de winst weer (deels) teniet gedaan

warmtewinning in de bouw en combinaties met warmte uitwis-

grotendeels zal beperken tot verder onbruikbare

als het transport maar blijft groeien en we traditioneel over trans-

seling, geothermie, duurzame restwarmte en specifieke warm-

reststromen.

port blijven denken. Zo lang we kolencentrales in bedrijf hebben

tepompen dan wordt voor dit deel zonnewarmte de duurzame

schieten we natuurlijk niet echt op.

beperkt deel van het totale verbruik is.

Deze post lijkt helaas weer steeds groter te wor-

Wat is de stand van zaken betreffende verduurza-

den. Voor de liberalisatie van de energiemarkt be-

Elektriciteit

ming van de diverse onderdelen uit tabel 1?

hoorde Nederland tot de top van de wereld wat

Deze post is veel kleiner dan we via de grote aandacht van politiek

het toepassen van WKK betreft. De afgelopen tien

en media zouden verwachten. De 6.000 MW wind op zee blijkt

Vliegtuigen en scheepvaart

jaar wordt bestaande WKK weer steeds vaker ver-

minder dan 2% van de totale energievraag te dekken. Elektrici-

vangen door traditionele ketels en bijna alle nieuw-

teit is qua toepassingsgemak en mogelijkheden een fantastisch

Dit is de grootste post die bijna altijd buiten de

bouw voor elektriciteitsproductie is zonder WKK.

discussies blijft met als argument dat dit alleen

De redenen hiervoor zijn vooral de slechte markt-

internationaal te regelen is. In deze sector vindt

positie van gasgestookte centrales, de dominante

nauwelijks verduurzaming plaats. Wel worden de

positie van elektriciteit in de energiemarkt, het niet

motoren geleidelijk aan zuiniger maar dit voor-

waarderen van milieuprestaties, het grote belang

deel wordt weer teniet gedaan door het alsmaar

van zeer flexibele elektriciteitsproductie, het ont-

groeiende vervoer. Zolang we dankzij de lage ke-

breken van een centraal gestuurde economische/

rosine prijs super goedkope vliegtickets als prio-

milieu-optimalisatie en het niet gefinancierd krijgen

riteit hebben en we vele producten onnodig over

van nieuwe WKK in verband met de situatie op de

de gehele aardbol blijven slepen zal dit ook niet

energiemarkt. De situatie lijkt alleen te verbeteren

verbeteren.

met een totaal ander ‘marktmodel’ waarin ook de

sie bijna alleen over elektriciteit terwijl dit maar een
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om aan de elektriciteitsvraag van elektrische auto’s te voldoen

Conversieverlies elektriciteit

Tot voor enkele jaren ging de gehele energiediscus-
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product maar om het altijd op de juiste plaats en
tijd beschikbaar te hebben tegen een redelijke prijs
blijkt moeilijk te zijn. Echte duurzame opties beperken zich tot wind, zon, import Noorse waterkracht
en zeer beperkt water en biomassa, ieder met zijn
eigen specifieke mogelijkheden. Verduurzaming
wordt alleen haalbaar met maximaal energie besparen, vraagsturing en opslag. De mogelijkheden
hiertoe lijken beperkter en duurder dan voor warmte. Warmte vervangen door elektriciteit in een all
electric maatschappij is voorlopig zeer discutabel.
Het omgekeerde, bijvoorbeeld voor vaatwassers,

heden die de deelbelangen overstijgen. Als iedereen op inter-

wasmachines en drogers, is actueel logischer. Een

nationaal commitment blijft wachten dan gebeurt er nooit iets.

ander punt is dat zeker de industrie voorlopig de

Kies daarom als land voor een voortrekkersrol. Belangrijke aan-

echte kosten van duurzame elektriciteit niet kan/

dachtspunten hierbij zijn: 1) Neem transparant alle echte kosten,

wil betalen.

prestaties en risico’s over de gehele energieketen mee; 2) Wees
niet bang voor de invoering van verplichtingen; 3) Vergelijk alter-

Processtoom industrie

natieven op basis van echte kosten, prestaties en risico’s over

Echte verduurzaming is in deze sector voorlopig

subsidiemaatregelen; 4) Creëer maatschappelijk draagvlak via

moeilijk. De enige beschikbare duurzame bron

transparante communicatie en verdeling van lasten/lusten en 5)

is momenteel biomassa. Gebruik van duurzame

Wees niet bang voor de hiervoor noodzakelijke totale herziening

elektriciteit voor het maken
van stoom is technisch mogelijk maar biedt op korte termijn
exclusief het wegwerken van
kortstondige overtollige elektriciteit nauwelijks perspectief.

de gehele keten en ontkoppel het van de energiebelasting en

“Het uiteindelijk
doel is volledige
verduurzaming”

van de inkomensverdeling en waardering van
(milieu)kosten.
Ter illustratie van de omvang van het probleem nog onderstaand overzicht van 8 alternatieven voor een totale invulling van onze
actuele energievraag. Dit overzicht is discuta-

Dan blijven alleen WKK en echte besparing over.

bel, technisch niet haalbaar en niet volledig onderbouwd maar

Hoeveel perspectief geeft dit bij de huidige ener-

geeft wel een gevoel voor verhoudingen. In de praktijk zal het

gieprijzen, de lage energiebelasting en de veelal

nooit 1 optie worden maar een combinatie van opties met als

vereiste korte terugverdientijden?

doel de eerste 4 opties uiteindelijk overbodig te maken.
• 150 miljoen ton steenkool = 8,8 ton p.p.

Wat is ons perspectief?

• 100 miljoen. ton olie = 5,9 ton p.p.

Willen we echt onafhankelijk worden van de vele

• 325 kerncentrales conform Borssele

Poetins van deze aarde en de kwetsbaarheid van

• 70.000 windmolens van 5 MW op zee

• 130 miljard m3 aardgas = 7.650 m3 p.p.

grootschalige internationale infrastructuur en ne-

• 9.000 km2 zonpanelen = 520 m2 p.p.

men we het klimaatverhaal serieus dan is er een

• 200.000 km2 biomassa = 11.750 m2 p.p.

integraal pakket van maatregelen nodig op alle
deelgebieden ten aanzien van energiebesparing,

(Voor voedsel nodig ca. 250 m2 per vegetariër/jr.)
• Nieuwe ontwikkelingen
Laat de omvang van de benodigde maatregelen u niet ontmoe-

sparing is daarbij nummer 1 omdat met de actu-

digen maar juist extra stimuleren. Na de Tweede Wereldoorlog

ele volumes volledige verduurzaming technisch

lag Nederland in puin en nu zijn we één van de rijkste landen ter

extreem moeilijk en erg duur wordt. Realisatie

wereld. Ondertussen hebben we ook nog de Deltawerken ge-

lijkt alleen mogelijk met regionale, nationale en

realiseerd en een fantastische, op termijn hopelijk overbodige,

internationale deskundig organen met bevoegd-

gasinfrastructuur gebouwd.

Energie en Milieu

triciteit en koude) en verduurzaming. Energiebe-

Tekst: Teus van Eck

vraagsturing, opslag van energie (warmte, elek-
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