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Samenvatting
Meander I is opgeleverd in 1999/2000 en bestaat uit appartementen, maisonnettes,
penthouses en een parkeergarage. Het complex bestaat uit totaal 201 woningen en is
gelegen aan de Van der Palmkade in Amsterdam. In opdracht van de Vereniging van
Eigenaren is onderzocht wat de energetische kwaliteit is van het complex en welke
mogelijkheden er zijn om deze te verbeteren. In verband met de verwachte toekomstige
uitfasering van het aardgasnet in Nederland, is tevens onderzocht welke gasloze
alternatieven er zijn voor de huidige verwarming met individuele HR-combiketels. Daarnaast
is gekeken naar de mogelijkheden van duurzame energieopwekking en van een privaat
elektriciteitsnet.
Energiegebruik
Het energiegebruik per jaar per woning is gemiddeld circa 1.000 m3 aardgas en circa 2.500
kWh elektriciteit. Het berekende en gemeten energiegebruik komt goed overeen. Dit is een
indicatie dat er geen structurele problemen zijn met isolatiewaarden van het gebouw.
Onderlinge verschillen in energiegebruik kunnen wel groot zijn. Zie figuur 1.
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Figuur 1

Verdeling gasgebruik

Onderlinge verschillen kunnen vooral worden verklaard door verschil in bewonersgedrag.
Bijvoorbeeld hoeveel tapwater wordt gebruikt en op welke temperatuur de thermostaat in
de winter wordt gezet. Vooral dat laatste is in appartementen van grote invloed. Iemand die
de thermostaat in de winter lager heeft staan dan de omringende buren, zal nauwelijks
hoeven te stoken. De buren moeten dan juist extra stoken. Doordat tussenwanden niet
geïsoleerd zijn, vind relatief veel onderling warmtetransport plaats.
Om inzicht te krijgen in de energiebalans is een model gemaakt op basis van NEN 7120 van
een representatieve woning. De berekende energiebalans voor deze woning zie er als volgt
uit:
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Kosten aardgas per jaar per verliespost

Ventilatie; € 120
Ramen; € 141

Infiltratie; € 70
Deuren; € 44

vloer; € 35
Dichte gevel; € 70

Plat dak; € 20

Panelen; € 10

Hellend dak; € 21

Figuur 2

Energiebalans representatieve woning Meander 1

Het totale gasgebruik van de representatieve woning is met 1125 m3/jaar exclusief koken
hoger dan de circa 1.000 m3/jaar op basis van de meterstanden. Kennelijk schat het model
het gasgebruik iets te hoog in. Het verschil is niet groot en het model is daarom goed
bruikbaar om inzicht te geven in het relatieve gewicht van de verschillende energiestromen.
Daarnaast wordt het model gebruikt om de energiebesparing van diverse maatregelen te
berekenen.
Ventilatie/infiltratie en de ramen blijken de grootste verliesposten. Dit betekent dat
maatregelen op deze onderdelen relatief veel impact zullen hebben. De representatieve
woning heeft een relatief klein dak en vloer. Woningen die op de begane grond liggen of op
de bovenste verdieping hebben een grotere vloer respectievelijk dak. Voor deze woningen
zijn deze verliesposten groter.
Binnenklimaat
Het binnenklimaat in de woningen wordt als goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer 7,7.
De meeste bewoners geven aan dat de woning voldoende goed te verwarmen is. Circa 30%
geeft aan dat sommige ruimtes niet snel genoeg opwarmen of niet goed te verwarmen zijn.
Meestal is de oorzaak dat de warmte niet goed over de verschillende ruimtes wordt
verdeeld. Door de installatie goed in te regelen kan dit in de meeste gevallen worden
verholpen.
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Uit de enquête blijkt dat 40% van de bewoners kou bij de ramen ervaart, 25% ervaart
tocht. Dit hangt samen met de het type ventilatiesysteem met toevoer van koude
ventilatielucht door roosters boven de ramen. In theorie moet deze koude buitenlucht
mengen met de warme lucht die opstijgt uit de convectoren of radiatoren onder het raam.
In de praktijk zijn de radiatoren of convectoren niet continue warm waardoor tochtklachten
kunnen ontstaan.

Figuur 3

Warmtebeeld met ventilatierooster

In sommige woningen zijn de convectoren onder de ramen uit esthetische overwegingen
bovendien verwijderd of verplaatst.
Minder dan 15% geeft aan dat (delen van) de woning bij warm weer te veel opwarmen. Dat
warmteoverlast door een klein deel van de bewoners wordt ervaren blijkt ook uit het bedrag
dat men bereid is aan koeling uit te geven. De meeste bewoners geven aan hier geen geld
of een klein bedrag aan te willen besteden. Circa 15% is bereid € 5.000,- of meer te betalen
voor koeling. Hierbij moet worden opgemerkt dat de enquête in het voorjaar is afgenomen
waardoor eventuele warmteoverlast uit de voorgaande zomers minder vers in het geheugen
ligt.
Luchtdichtheid en warmtelekken
In vier woningen is een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de luchtdichtheid en
warmtelekken. De luchtdichtheid van de woningen is redelijk tot goed voor de bouwperiode
met waardes rond 0,4 dm3/s/m2. In 1 woning is een waarde van 0,7 gemeten die wordt
veroorzaakt door interne luchtlekken bij de schacht en in de meterkast. In alle woningen
zijn kleine luchtlekkages gevonden die relatief eenvoudig kunnen worden verholpen.
Uit de warmtebeelden blijkt dat de isolatie in de houten gevelelementen vaak niet goed
aansluit. Daarnaast zijn hier en daar lichte koudebrugeffecten zichtbaar. Dit kan worden
opgelost door de houten plaat aan de binnen- of buitenzijde los te halen en nieuw
isolatiemateriaal aan te brengen.
De lucht- en warmtelekken, en het verhelpen daarvan, valt onder de verantwoordelijkheid
van de VvE. Aanbevolen wordt om bij de volgende periodieke onderhoudsronde hier
aandacht aan te besteden.
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Maatregelen energiebesparing
Het algemene beeld is dat het gebouw, gelet op de bouwperiode, redelijk tot goed
geïsoleerd is. In absolute zin is het energieverlies niet hoog en zijn kostenbesparingen door
energiebesparende maatregelen bij de huidige energieprijzen beperkt. Hierdoor duurt het
terugverdienen van de kosten van zelfstandige energiebesparende maatregelen lang tot
zeer lang.
Wel is het mogelijk om bij het periodiek onderhoud energiebesparende keuzes te maken.
Het gaat dan concreet om:







Bij reguliere vervanging glas kiezen voor HR++ glas of triple glas en tegelijk
vervangen van standaard ventilatieroosters door druk gestuurde roosters;
Bij periodiek onderhoud, waar nodig, vervangen isolatie in houten gevelpanelen;
Bij vervanging dakbedekking meerprijs opvragen voor extra dakisolatie en dan een
kosten/baten afweging maken;
Bij dak onderhoud onderzoeken of het mogelijk is plateau’s op het dak te maken
waar buitenunits van individuele warmtepompen kunnen worden geplaatst (zie
alternatieven Hr-ketels)
Aanbieding vragen voor na-isolatie begane grondvloer in parkeerkelder en dan een
kosten/baten afweging maken;
Bij periodiek onderhoud gespecialiseerd bedrijf inschakelen om kleine luchtlekkages
te verhelpen.

Het warmteverlies door ventilatie is een van de grotere verliesposten voor woningen in de
Meander. Het ventilatiesysteem is de verantwoording van de individuele woningeigenaar.
Met uitzondering van de ventilatieroosters die onderdeel zijn van de gevel en onder de VvE
vallen.
Individuele woningeigenaren kunnen kiezen voor een alternatief ventilatiesysteem. Hierbij
moet rekening worden gehouden met eventuele aanpassingen aan het
verwarmingssysteem.
Alternatieven Hr-ketel
In het kader van de energietransitie wordt in Nederland nagedacht over het uitfaseren van
aardgas als energiedrager voor ruimteverwarming. Nieuwbouwwoningen worden al niet
meer op aardgas aangesloten. Voor bestaande bouw is beleid nog in ontwikkeling. Het is
nog niet duidelijk of er beleid komt om bestaande woningen af te koppelen van het aardgas
en hoe dat beleid er dan gaat uitzien.
De huidige gasgestookte Hr-ketels zijn aan het einde van hun levensduur en zijn aan
vervanging toe. Probleem daarbij is dat de ketels ook lucht-toe en afvoerkanalen hebben die
eveneens vervangen moeten worden. Deze bevinden zich in een schacht en zijn moeilijk te
bereiken. Dit zorgt ervoor dat het vervangen van de Hr-ketels een kostbare en logistiek
ingewikkelde operatie is. Zeker als hiervoor de schacht moet worden opengemaakt bij de
bovenburen.
Met het oog op de mogelijke uitfasering van aardgas en de problematiek rond het
vervangen van de Hr-ketels, zijn de volgende alternatieven bekeken. De meest interessante
alternatieven zijn vet afgebeeld.
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De collectieve varianten hebben als nadeel dat (vrijwel) iedereen mee moet doen om deze
mogelijk te maken. Een collectief systeem met warmtepomp en WKO is vrijwel uitgesloten
omdat de benodigde centrale ruimte ontbreekt. Aansluiten op het warmtenet
(stadsverwarming) levert in de woningen het minste overlast. Of deze optie uiteindelijk
interessant is, hangt af van de aansluitbijdrage die de exploitant, Westpoort Warmte vraagt
en of iedereen op een lijn te krijgen is.
De individuele varianten hebben als voordeel dat iedere woningeigenaar een eigen keuze
kan maken. Niet iedereen hoeft tegelijkertijd dezelfde keuze te maken. Dit laat onverlet dat
het meerwaarde heeft als eigenaren van woningen die verticaal door dezelfde schacht
worden verbonden, onderling afstemmen zodat werkzaamheden aan de schacht maar 1
keer uitgevoerd hoeven te worden.
De “All Electric” varianten hebben als voordeel dat hiermee wordt voorgesorteerd op een
mogelijke toekomstige uitfasering van aardgas. Aandachtspunt is wel dat de benodigde
capaciteit van de elektriciteitsaansluiting sterk toeneemt. Dit moet worden afgestemd met
de netbeheerder.
Meest interessante “All Electric” varianten zijn een warmtepomp met luchtcondensor
(buitenunit) of een warmtepomp zonder buitenunit (ventilatiewarmtepomp). De eerste
bespaart meer op energie en energiekosten maar het is lastig om een geschikte plek te
vinden voor de buitenunit. Aanbevolen wordt om bij de aanstaande dakrenovatie te
onderzoeken of het haalbaar is om opstelplaatsen op het dak te creëren voor de
buitenunits. Anders is de enige optie op het balkon wat ten koste gaat van de buitenruimte
en wat geluidhinder kan opleveren.
Bij de warmtepomp zonder buitenunit speelt het probleem van de opstelplaats niet. Nadeel
van dit apparaat is dat deels elektrisch wordt verwarmd waardoor de overall
energieprestatie, bij de huidige energiemix voor elektriciteit, vergelijkbaar is met die van
een Hr-ketel. Doordat elektriciteit, omgerekend naar energie-inhoud duurder is dan
aardgas, kan de energierekening met deze oplossing tot enkele honderden euro per jaar
hoger uitvallen dan met de huidige ketels. Dat hoeft geen probleem te zijn. Mogelijk is de
investering voor deze oplossing gelijkwaardig of lager dan het vervangen van de Hr-ketel.
Dat hangt mede af van het prijskaartje dat hangt aan het vervangen van de lucht toe- en
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afvoer van de ketels. Bijkomend voordeel is dat met de warmtepomp, in tegenstelling tot de
Hr-ketel, ook kan worden gekoeld.
In de aardgas/hybride oplossingen is het uitgangspunt dat de ketel en de lucht toe- en
afvoer sowieso worden vervangen. Vervolgens kan dan in een hybride uitvoering een
warmtepomp worden toegevoegd die samenwerken met de ketel. Deze hybride systemen
hebben ongeveer dezelfde voor- en nadelen als dezelfde “All Electric” oplossing zonder Hrketel. Om deze reden wordt aanbevolen om bij de keuze voor een warmtepomp voor “All
Electric” te kiezen en niet voor hybride. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten omdat dan de
Hr-ketel niet vervangen hoeft te worden.
Indien wordt gekozen voor “individueel” dan kan iedere woningeigenaar een systeem kiezen
dat het beste aansluit bij zijn of haar individuele wensen en budget. Uiteindelijk is dit
maatwerk per woning. Dat betekent niet dat er geen onderlinge afstemming nodig is. In de
meeste gevallen moet de schacht opengemaakt worden zodat in ieder geval afstemming
nodig is tussen woningen die onder elkaar liggen en dezelfde schacht delen.
Opwekken duurzame energie
Voor het opwekken van duurzame elektriciteit zijn zonnepanelen op deze locatie de enige
reële optie. Er liggen momenteel 115 zonnepanelen op het dak met een gezamenlijk
piekvermogen van 27,6 kW. Daarnaast beschikt de VvE over een SDE+ subsidiebeschikking
voor nog eens 70 kW piek. Voorwaarde voor deze subsidie is dat de zonnepanelen uiterlijk
eind 2020 in gebruik worden genomen.
Mogelijk wil de VvE eerst de dakbedekking vervangen voordat nieuwe zonnepanelen worden
geplaatst. In dat geval verloopt de SDE+ subsidie. Vanaf 2021 komt er een nieuwe
subsidieregeling voor VvE’s gericht op zonnepanelen. Als de SDE+ subsidie verloopt is dit
een goed alternatief.
Privaat net
Met een privaat elektriciteitsnet is het mogelijk om zonnepanelen, warmtepompen,
laadpunten voor elektrische voertuigen en eventueel gebouwaccu’s aan elkaar te knopen en
lokaal opgewekte energie maximaal lokaal te gebruiken. Dit heeft vooral voordelen voor het
openbare elektriciteitsnet dat daardoor minder belast wordt.
Binnen de huidige regelgeving is een privaat net echter lastig te realiseren. Bovendien
stimuleert de fiscale regelgeving het lokaal gebruik van de lokaal opgewekte energie niet,
zodat er geen financiële prikkel is voor een privaat net. Zolang dit niet veranderd wordt een
privaat net niet aanbevolen.
Aanbevelingen
1. Bij eerstvolgende periodiek onderhoud kleine lucht- en warmtelekkages verhelpen;
2. Bij reguliere vervanging glas kiezen voor zeer goed isolerend glas;
3. Bij reguliere vervanging glas ventilatieroosters vervangen door winddruk gestuurde
roosters;
4. Bij vervanging dakbedekking tevens offerte vragen voor extra isolatiepakket dak;
5. Haalbaarheid onderzoeken van bouwkundige opstelplaatsen op het dak ten behoeve
van buitenunits van individuele warmtepompen. Bij voorkeur voorafgaand aan
vervanging dakbedekking;
6. Offertes opvragen voor na-isolatie begane grondvloer vanuit parkeerkelder;
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7. Procesbegeleiding vervanging Hr-ketels in combinatie met luchttoe- en
afvoerkanalen. Hierbij keuzehulp voor alternatieven met individuele warmtepompen
bieden aan leden van de VvE;
8. Organiseren collectieve inkoop waterzijdig inregelen voor leden waar delen van de
woning niet (snel genoeg) warm worden.
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1

Inleiding

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren van de Meander I is onderzocht welke
mogelijkheden het complex heeft om te besparen op energie en energiekosten. Meander I is
opgeleverd in 1999/2000 en bestaat uit appartementen, maisonnettes, penthouses en een
parkeergarage. Het complex bestaat uit totaal 201 woningen en is gelegen aan de Van der
Palmkade in Amsterdam.
In verband met de verwachte toekomstige uitfasering van het aardgasnet in Nederland, is
tevens onderzocht welke gasloze alternatieven er zijn voor de huidige verwarming met
individuele HR-combiketels. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden van duurzame
energieopwekking en van een privaat elektriciteitsnet.
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2

Energiegebruik

De energiebalans wordt opgesteld om inzicht te krijgen in omvang van de verschillende
energiestromen. Op basis van de energiebalans kan vervolgens gericht worden gezocht naar
besparende maatregelen.
Voor het opstellen van de energiebalans wordt gebruik gemaakt van de openbare
verbruiksgegevens voor van de netbeheerder. Daarnaast zijn voor een aantal
representatieve appartementen gedetailleerde berekeningen gemaakt van de
energiestromen op woningniveau. De resultaten hiervan geven inzicht in de omvang van de
energiestromen.
2.1
Verbruiksgegevens netbeheerder
Het CBS publiceert de verbruiksgegevens van huishoudens op postcode-6 niveau. Deze
gegevens worden aangeleverd door de netbeheerders. In tabel 2.1 staat een overzicht van
de verbruiksgegevens voor aardgas en elektriciteit in 2018 voor de Meander.
Tabel 2.1

Verbruiksgegevens Meander 1

Aantal
woningen
Postcode
1051RE
1051RG
1051RH
1051RJ
1051RK
Gewogen
gemiddeld

Huishoudengrootte

Aardgas
3

45
45
50
30
40

2,3
3,2
1,9
1,8
2,0

[m /jr]
910
1.150
910
850
950

210

2,3

960

Aardgas
gecorrigeerd
[m /jr]
950
1.210
950
890
990

Elektriciteit
[kWh/jr]
2.370
2.770
2.790
2.540
2.480

1.005

2.601

3

Het gecorrigeerde aardgasgebruik in tabel 2.1 betreft het omgerekende aardgasgebruik in
een gemiddeld jaar op basis van graaddagen. Kennelijk was 2018 iets warmer dan
gemiddeld.
Het aardgasgebruik bestaat uit aardgas voor ruimteverwarming, voor het verwarmen van
tapwater en voor koken. Voor koken wordt gemiddeld circa 60 m3 per jaar aangehouden. De
verdeling tussen ruimteverwarming en warmtapwater wordt verder uitgewerkt in paragraaf
2.2.
Gemiddeld is het aardgasgebruik ongeveer 1.000 m3 per jaar. Postcode 1051RG zit daar
met ruim 1.200 m3 duidelijk boven. In deze postcode zitten veel maisonnettes. Deze
hebben een groter oppervlak en schiloppervlak dan de meeste woningen. Wellicht wonen
hier ook vaker gezinnen met kinderen waardoor het iets hogere gasgebruik kan worden
verklaard.
2.2
Verbruiksgegevens Enquête
Ten behoeve van dit onderzoek is een enquête gehouden onder de leden van de VvE. Hierin
is onder andere gevraagd naar het jaarlijks gas- en elektriciteitsgebruik. Totaal hebben 73
respondenten de verbruiksgegevens ingevuld. In figuur 2.1 staat een overzicht van het
elektriciteitsgebruik.
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Figuur 2.1

Elektriciteitsgebruik op basis van enquête

Het gemiddelde elektriciteitsgebruik op basis van de enquête is 2376 kWh. Dit is iets lager
dan de 2.601 op basis van de cijfers van de netbeheerder. De variatie in
elektriciteitsgebruik is vrij groot. Dit kan verklaren waarom het elektriciteitsgebruik in deze
steekproef iets lager is dan het gemiddelde voor alle woningen.
In figuur 2.2 staat een overzicht van het gasgebruik op basis van de enquête.
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Figuur 2.2:

Gasgebruik op basis van enquête

Het gemiddelde gasgebruik op basis van de enquête is 920 m3/jr. Dit komt goed overeen
met het gemiddelde gasgebruik op basis de gegevens van de netbeheerder. Uit figuur 2.2
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blijkt dat de onderlinge verschillen in gasgebruik vrij groot kunnen zijn. In de enquête is
naast het energiegebruik ook gevraagd naar het woonoppervlak, het aantal personen in het
huishouden en de ligging van de woning.
In figuur 2.3 staat de relatie tussen het gasgebruik en het vloeroppervlak.

Correlatie vloeroppervlak en gsgebruik
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Vloeroppervlak en gasgebruik

De trendlijn geeft aan dat er een evenredige relatie is tussen het vloeroppervlak en het
gasgebruik. De correlatiefactor (R2) is met 0,0448 echter erg laag. Dat betekent dat de
voorspellende waarde van het vloeroppervlak voor het gasgebruik zeer beperkt is. Kennelijk
zijn andere factoren belangrijker voor de hoogte van het gasgebruik.
In figuur 2.4 staat de relatie tussen het gasgebruik en het aantal bewoners.

Gasgebruik en aantal personen in huishouden
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4

De trendlijn geeft aan dat er een evenredige relatie is tussen het aantal personen in het
huishouden en het gasgebruik. De correlatiefactor (R2) is met 0,1176 echter laag. Dat
betekent dat de voorspellende waarde van het aantal personen voor het gasgebruik beperkt
is. Kennelijk zijn er andere factoren die mee bepalen wat het gasgebruik is.
In figuur 2.5 staat de relatie tussen het gasgebruik en de ligging van de woning.

Gasgebruik en ligging woning
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Figuur 2.5
Gasgebruik en ligging woning
1=tussenligging, 2= tussenligging begane grond, 3=tussenligging onder dak, 4=hoek,
5=hoek begane grond 6= hoek onder dak

De trendlijn geeft aan dat het gasgebruik nagenoeg niet beïnvloed wordt door de ligging van
de woning. De correlatiefactor (R2) is nagenoeg 0. Dat betekent dat er (nagenoeg) geen
relatie is tussen de ligging en gasgebruik. Andere factoren bepalen kennelijk het
gasgebruik.
Het vloeroppervlak en het aantal personen in het huishouden bepalen mede de hoogte van
het gasgebruik. De verschillen tussen de woningen kunnen hierdoor echter (lang)niet
volledig verklaard worden. Andere factoren spelen ook een rol. In de enquête zijn echter
niet meer vragen gesteld naar factoren die van invloed kunnen zijn op het gasgebruik.

2.3

Energieberekening

Om inzicht te krijgen in de omvang van de energiestromen voor ruimteverwarming,
warmtapwater en ventilatie is voor een fictieve representatieve woning een gedetailleerde
energieberekeningen gemaakt op basis van NEN 7120. De representatieve woning heeft
zowel dak als een vloer boven de parkeerkelder. In werkelijkheid heeft een woning een van
beide of geen van beide. Door de fictieve woning zowel een dak als een begane grondvloer
te geven, kunnen de energiestromen door alle relatieve constructies inzichtelijk worden
gemaakt. Het berekende energiegebruik van de fictieve woning is hierdoor iets hoger dan
het energiegebruik van een gemiddelde woning in de meander.

14

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de rekenresultaten.
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Tabel 2.2

Energieberekening representatieve woning Meander 1

2

Ramen
Deuren
Dichte gevel
Panelen
Hellend dak
Plat dak
vloer
Infiltratie
Ventilatie
Totaal ruimteverwarming
Tapwater (NEN 7120)
Totaal aardgas excl koken

[m ]
20,37
4,27
40,21
0,00
44,76
24,00
50,00

2

[W/m K]
2,00
3,00
0,40
0,50
0,40
0,83
2,00

[W]
1.222
384
603
671
600
944
603
1.040
6.067
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U-w
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°C

Energieberekening volgens NEN 7120:

3

[m /jr]
190
60
94
104
93
147
94
162
943
460
1.403

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

[€/jr]
152
48
75
83
75
117
75
129
754
368
1.122

Het totale berekende gasgebruik is ruim 1400 m3. Dit is hoger dan de ruim 1200 m3 die uit
de verbruiksgegevens voor dit woningtype komt. Het hogere gemiddelde verbruik kan
worden verklaard doordat deze woning zowel een dak als een begane grondvloer heeft. Als
deze verliesposten maar voor een deel meetellen komt het berekende energiegebruik goed
in de buurt van het werkelijke verbruik. Op basis hiervan wordt aangenomen dat het model
een goede benadering geeft van het werkelijke energiegebruik en dat de opsplitsing naar
verliesposten bij benadering klopt en kan worden gebruikt om de besparing van
maatregelen te berekenen.
Het totale verlies in de energieberekening bij -10°C is circa 5 kW per woning. Voor de
bepaling van het op te stellen verwarmingsvermogen (transmissieberekening) komt daar
verlies naar aangrenzende woningen en een opwarmtoeslag bij. Bovendien wordt het
infiltratieverlies in de transmissieberekening bepaald bij de maximale winddruk, in de
energieberekening wordt uitgegaan van een gemiddelde winddruk. Hierdoor zal het op te
stellen vermogen 3-5 kW hoger zijn dan het stationaire warmteverlies uit de
energieberekening.
Onderlinge verschillen
Het energiegebruik van woningen van hetzelfde type binnen een complex kan onderling
sterk verschillen (zie ook de enquête). Dit kan worden veroorzaakt door bouwkundige
gebreken maar kan ook komen door verschillen in gebruikersgedrag. Bijvoorbeeld door
meer of minder tapwatergebruik of door onderlinge verschillen in de gewenste
ruimtetemperatuur.
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Warmtapwater
Uit de berekening komt een jaarlijks gasgebruik voor warmtapwater van 460 m3. Dit
is gebaseerd op een jaarlijks warmwatergebruik van 48 m3 per jaar wat neerkomt op
132 liter per dag. Met een capaciteit van de combiketel van 8 liter per minuut komt
dit neer op 16,5 minuut warmwatergebruik per dag. Dit is een gemiddelde dat sterk
kan verschillen per huishouden. Een eenpersoonshuishouden zal meestal minder
gebruiken dan een gezin. Gemiddeld een kwartier extra douchen per dag geeft al
bijna een verdubbeling van het gasgebruik voor warmtapwater. Op een gemiddeld
verbruik van circa 1.200 m3 aardgas is 400 m3 extra verbruik een groot verschil.
Verschillen in warmwatergebruik hebben een grote invloed op het uiteindelijke
gasgebruik.
Ruimtetemperatuur
Vloeren, plafonds en tussenwanden tussen woningen onderling zijn niet geïsoleerd.
Dit betekent dat warmte relatief makkelijk van de ene woning naar de andere kan
stromen. Als een bewoner zijn woning circa 1°C warmer stookt dan de omliggende
woningen, dan neemt het gasgebruik met circa 100 m3 per jaar toe. Tegelijk neemt
het gasgebruik van de omliggende woningen af. Het stookgedrag kan dus grote
invloed hebben op het uiteindelijke energiegebruik.

3

Resultaten enquête

In het voorjaar van 2020 is onder de leden van de VvE Meander I een online enquête
gehouden met vragen op het gebied van energie, duurzaamheid en comfort. Een compleet
overzicht van de vragen en antwoorden staat in bijlage 1. De enquête is 97 compleet
ingevuld. Zes enquêtes zijn incompleet.
3.1
Energiegebruik
De eerste 5 vragen van de enquête zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het energiegebruik
en de factoren die daarop van invloed zijn. In hoofdstuk 2 zijn deze gegevens gebruikt om
het energiegebruik van de woningen te analyseren. Conclusie is dat het gemiddelde
energiegebruik uit de enquête goed overeenkomt met het gemiddelde energiegebruik dat
door de netbeheerder wordt geregistreerd. De onderlinge verschillen zijn echter groot. Deze
worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in stookgedrag en het gebruik van
warmtapwater.
De verschillen in energiegebruik betekenen dat het effect van energiebesparende
maatregelen ook per bewoner kan verschillen. Bij een relatief hoog energiegebruik, zal het
effect groter zijn dan bij een laag energiegebruik. Op basis van de resultaten van de
enquête kan iedere bewoner inschatten hoe zijn of haar energiegebruik zich verhoudt tot
het gemiddelde. Dit kan worden meegenomen bij de keuze voor energiebesparende
maatregelen.
3.2
Binnenklimaat
Vraag 6 tot en met 11 van de enquête gaan over de kwaliteit van het binnenklimaat. Met
een gemiddelde van 7,7 wordt dit goed gewaardeerd.
Een klacht die relatief vaak voorkomt is dat sommige ruimtes niet goed warm worden of
niet snel genoeg opwarmen. Vaak komt dit doordat het verwarmingssysteem niet goed is
ingeregeld. Het verwarmingswater kiest de weg van de minste weerstand. Hierdoor kan het
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zijn dat sommige radiatoren of convectoren te weinig water krijgen, waardoor de ruimtes
waarin deze staan niet goed opwarmen. Door de installatie waterzijdig te laten inregelen,
kan dit probleem worden verholpen. Als het probleem na het inregelen blijft bestaan, moet
onderzocht worden of de capaciteit van de radiator of convector voldoende is en of er
plaatselijk gebreken zijn aan de isolatie.
Een ander klacht die relatief veel voorkomt is tocht bij de ramen. Dit heeft te maken met de
ventilatieroosters boven de ramen. Hierdoor komt koude buitenlucht naar binnen. In
principe moet deze lucht worden opgevangen door de radiator of convector onder het raam.
Tochtklachten kunnen ontstaan als deze niet warm genoeg is of ontbreekt.

Figuur 3.1:

Ventilatierooster boven raam

Bij tochtklachten bij de ramen dient gecontroleerd te worden of de radiator of convector
(voldoende) warm wordt. Daarnaast kunnen tochtklachten worden beperkt met winddruk
gestuurde ventilatieroosters of met gebalanceerde ventilatie zie paragraaf 4.9.
Het zomerklimaat in de Meander I lijkt geen bijzonder aandachtspunt te zijn. Bijna 75%
geeft aan dat de woning in de zomer niet te warm wordt of dit niet hinderlijk te vinden.
Circa 25% geeft aan dat de woning of delen daarvan in de zomer te warm worden. Deze
laatste groep heeft ook het hoogste bedrag over voor de mogelijkheid om de woning te
koelen.
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Conclusie is dat een collectief koelsysteem voor de Meander I niet kansrijk is. Bewoners die
behoefte hebben aan koelen kunnen individueel kiezen voor een installatie waarmee dat
mogelijk is. Zie hiervoor hoofdstuk 5.
3.3
Duurzaamheid algemeen
Vraag 12 tot en met 14 van de enquête gaan over enkele algemene duurzaamheidszaken.
Hieruit blijkt dat het terugverdienen van duurzaamheidsmaatregelen een belangrijke
drijfveer is voor de leden van de VvE. Daarnaast mag duurzaamheid in VvE projecten
ongeveer 20% extra kosten zonder dat daar financiële baten tegenover hoeven te staan.
Ongeveer 20% van de bewoners geeft aan graag de mogelijkheid te hebben om elektrisch
te laden in de parkeerkelder. Nog eens 30% zou een elektrische auto overwegen als
elektrisch laden in de parkeerkelder mogelijk is. Diverse leden van de VvE noemen
brandgevaar als een obstakel voor elektrisch laden in de parkeerkelder.
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4

Energiebesparing

Op basis van de energiebalans uit hoofdstuk 2 is inzichtelijk waar de grootste verliespoten
zitten en kan gericht worden gezocht naar mogelijke energiebesparing.
4.1
Vervangen glas
De woningen zijn voorzien van HR-glas van eind jaren 90. De oorspronkelijke U-waarde van
ramen inclusief kozijnen is 2,0 W/m2K. HR glas heeft een levensduur van 20-30 jaar. Dit
betekent dat het glas tussen nu en 10 jaar aan vervanging toe is. Van sommige ramen is
bekend dat deze lek zijn. Dit is te zien aan vocht tussen de ramen. Mogelijk dat hier de
beglazing eerder vervangen moet worden.
Praktische haalbaarheid
Het vervangen van de beglazing is praktisch goed uitvoerbaar. Vaak is het handig om dit te
combineren met andere onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk. Dit zorgt voor
minder overlast en scheelt in de kosten doordat er toch al een stijger staat.
Het huidige HR++ glas heeft een U-waarde van circa 0,8 W/m2K. Dit glas past doorgaans in
de huidige kozijnen, eventueel met opdeklatten. Met driedubbelglas is een lagere U-waarde
tot 0,4 W/m2K mogelijk. In het geval van driedubbelglas zullen ook de kozijnen vervangen
moeten worden
Energiebesparing en terugverdientijd
In tabel 4.1 staat de energiebesparing die mogelijk is door vervanging van het glas.

Energiebesparing vervangen glas

2

Huidig glas
Dubbel HR++
Triple HR+++

[m ]
20,37
20,37
20,37
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Tabel 4.1

[€/jr]
152
61 €
38 €

In tabel 4.2 staat de investering en terugverdientijd voor vervanging van het glas.
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Terugverdientijd vervangen glas

m2

Tabel 4.2

[€/jr]
85
106

[jr]
36
38

De terugverdientijd is met 36 tot 38 jaar aan de hoge kant. Dit betreft echter de
terugverdientijd van vervanging van het glas, zonder dat daar aanleiding toe is. Als het glas
vanwege regulier onderhoud toch vervangen wordt, zijn de meerkosten beperkt en wordt
een eventuele meer investering snel terugverdiend.
De investering voor het vervangen van het glas is exclusief vervanging van de kozijnen.
Vervangen van de kozijnen kost tussen €750 en €1.000 per m2. Indien vervanging van het
glas ook de vervanging van de kozijnen noodzakelijk maakt, dan is dit geen rendabele
investering. Voor het vervangen van de kozijnen zijn andere argumenten nodig dan alleen
het kunnen plaatsen van een dikker glaspakket.
Onder bepaalde voorwaarden is subsidie mogelijk van €35 per m2 voor HR++ glas en €100
per m2 voor triple glas inclusief kozijnen.
Conclusie
Vervangen van het huidige glas door HR++ of eventueel triple glas is zondermeer
interessant op het moment dat het glas toch aan vervanging toe is. Het kan interessant zijn
om vervanging van het glas naar voren te halen in de onderhoudsplanning zodat gebruik
kan worden gemaakt van de subsidie.
4.2
Geïsoleerde voordeur
De woningen zijn voorzien van on geïsoleerde houten deuren deze kunnen eenvoudig
worden vervangen door geïsoleerde deuren.
Energiebesparing
In tabel 4.3 staat de energiebesparing die kan worden gehaald met een isolerende
voordeur.
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Energiebesparing vervangen voordeur

2

Huidige voordeur
Geisoleerde voordeur
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2,19
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Tabel 4.3

[€/jr]
25
9 €

[€/jr]
16

Een geïsoleerde voordeur kost circa €1.000,-. Met de energiebesparing is deze niet snel
terug te verdienen. Wanneer de voordeur vanuit regulier onderhoud geschilderd moet
worden of aan vervanging toe is, kan de afweging gemaakt worden om te kiezen voor een
geïsoleerde deur. Alleen op basis van de energiebesparing is vervanging niet haalbaar.
Conclusie
Vervangen van de voordeur door een geïsoleerde deur is eventueel interessant op een
natuurlijk moment
4.3

Verbeteren isolatie dichte gevel

De dichte gevels bestaan uit spouwmuren met 75mm isolatie. De totale spouwbreedte is
120mm. De Rc van de muren is 2,5 m2K/W. Deze waarde was eind jaren ’90 de minimale
waarde uit het bouwbesluit.
Het is mogelijk om de spouw na te isoleren door kleine bolletjes isolatiemateriaal in de
spouw te blazen. De isolatiewaarde van de dichte gevel kan daarmee maximaal verhoogd
worden naar ongeveer 3 m2K/W. De energiebesparing door na isolatie staat in tabel 4.4.
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Energiebesparing na-isolatie spouw

2

Huidige gevel
Na isolatie spouwmuur
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Tabel 4.4

[€/jr]
75
50 €

[€/jr]
25

De kosten voor het na isoleren bedragen circa €15 - €25 per m2. Voor deze woning is dat
€600 - €1.000. Met een besparing van €25 per jaar is de terugverdientijd circa 25- 40 jaar.
Dit is vrij lang. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie €5 per m2 worden verkregen.
In dat geval zou deze maatregel interessant kunnen worden. Aandachtspunt bij na isolatie
van de spouw is dat het vochttransport door de muur wordt beperkt. Hierdoor kunnen
mogelijk vochtproblemen in de woning ontstaan. Een goede ventilatie van de woning is bij
deze maatregel extra van belang.
Om een hogere isolatiewaarde dan 3 m2K/W te halen moet een extra isolatielaag aan de
binnen- of buitenzijde worden geplaatst. De kosten voor een dergelijke maatregel zijn €100
- €150 per m2. De maximale besparing is ongeveer €1 per m2. De terugverdientijd wordt
daarmee >100 jaar. Om deze reden is deze maatregel niet verder uitgewerkt.
4.4

Verbeteren isolatie dichte panelen

Bij sommige woningen bestaat een deel van de dichte gevel uit gevelpanelen. Uit
tekeningen is op te maken dat deze zijn voorzien van 70mm isolatie, vermoedelijk een
minerale wol. De Rc van de panelen komt daarmee op 2,5 zodat de isolatiewaarde gelijk is
aan de die van de spouwmuren.
Uit opnames met een warmtebeeldcamera blijkt dat de isolatie in deze gevelpanelen niet
overal meer goed aansluit.

Figuur 4.1

Verminderde werking isolatie gevelpaneel
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De isolatie kan worden verbeterd door de houten plaat aan de binnen- of buitenzijde te
verwijderen en de isolatie te vervangen. Bij voorkeur door een harde isolatieplaat. De Rc
waarde kan hierdoor worden verhoogd naar 4 m2K/W.
Energiebesparing isolatie gevelpanelen

2

Huidige isolatie gevelpaneel
Verminderde isolatiewerking
Isolatie harde plaat
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Tabel 4.5

[€/jr]
1,39
3,47 €
0,87 €

[€/jr]
-2,08
2,60

Een harde isolatieplaat kost rond €15 per m2. Daar komen de kosten voor het verwijderen
van de oude isolatie, het plaatsen van de nieuwe isolatie en het afwerken nog bij. De
bijkomende worden ingeschat op €20 per m2. Als de isolatie van het gevelpaneel een
verminderde werking heeft, dan wordt deze ingreep in circa 13 jaar terugverdiend. Is de
isolatie nog in orde, dan is de terugverdientijd 70 jaar.
Aanbevolen wordt om bij het volgende periodieke onderhoud de isolatie in de gevelpanelen
met een verminderde isolatie te vervangen door een harde isolatieplaat. Met een
warmtebeeldcamera kan de aannemer vaststellen welke panelen vervangen moeten
worden.
4.5
Extra isolatie hellend dak
Uit de tekeningen is op te maken dat de dikte van het isolatiepakket in de hellende daken
100 mm is. Vermoedelijk minerale wol. De Rc van het dak komt daarmee op 3,0 m2K/W
Wanneer in verband met regulier onderhoud de dakbedekking wordt vervangen, kan aan de
aannemer worden gevraagd om tevens een aanbieding te maken voor het verbeteren van
het isolatiepakket van het dak. Bijvoorbeeld naar Rc 6 m2K/W.
Energiebesparing verbeterde isolatie hellend dak
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Huidige dakisolatie
Verbeterd isolatiepakket dak
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Tabel 4.6

[€/jr]
0,58

Omdat de isolatie van het dak al vrij goed is, kan hier niet veel besparing worden gehaald.
Of dit zinvol is om te doen, hangt af van de meerprijs om bij het dakonderhoud de isolatie
te verbeteren. Wanneer de prijs bekend is kan hier een afweging in worden gemaakt. Een
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andere afweging die moet worden gemaakt is of de extra kosten dan gedragen moeten
worden door de hele VvE of alleen door de woningen met een dak die daadwerkelijk
voordeel hebben van extra isolatie.
4.6

Extra isolatie plat dak

Uit de tekeningen is op te maken dat de dikte van het isolatiepakket in de platte daken 50
mm is. Vermoedelijk een harde plaat. De Rc van het platte dak komt daarmee op 1,2
m2K/W. De platte daken in de Meander zijn aan de bovenzijde in gebruik als buitenruimte.
Hierdoor zijn de mogelijkheden om een dikker isolatiepakket te plaatsen beperkt.
Bij regulier onderhoud aan de platte daken kan worden onderzocht of het mogelijk is om het
isolatiepakket te verbeteren. De ruimte voor een dikker isolatiepakket is niet of nauwelijks
aanwezig zodat de verwachting is dat dit niet mogelijk is.
4.7

Vloerisolatie

Uit de tekeningen is op te maken dat de vloeren boven de parkeerkelder niet geïsoleerd
zijn. Ook is aan de onderzijde geen isolatie zichtbaar. Het is mogelijk om aan de onderzijde
van de vloer, isolatie aan te brengen. Deze isolatie moet brandwerend zijn en geschikt voor
gebruik in een parkeerkelder. De vloer kan daarmee bijvoorbeeld een Rd krijgen van 2,5
m2K/W.

Figuur 4.2

Aanbrengen isolatie aan onderzijde vloer in parkeerkelder
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Energiebesparing vloerisolatie

2

Huidige ongeisoleerd
Isolatie onderzijde Rd 2,5
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Tabel 4.7

[€/jr]
3,7
0,9

[€/jr]
2,8

De energiebesparing is €2,8 per m2 per jaar. De kosten voor het isolatiemateriaal zijn circa
€40 per m2. De kosten voor het aanbrengen worden geschat op €15 per m2. Na-isoleren
van de vloer kan dan in circa 20 jaar worden terugverdiend.
Voor de vloerisolatie is SEEH-subsidie beschikbaar van €11 per m2. Subsidievoorwaarde is
dat een Rd van minimaal 3,5 wordt gehaald. Om een Rd van 3,5 te halen, nemen de
materiaalkosten met circa €40 per m2 toe. De extra besparing op energiekosten ten opzichte
van Rd 2,5 is slechts €0,2 per m2 per jaar. Ook met subsidie worden deze meerkosten niet
terugverdiend. De economisch optimale isolatie voor de vloer ligt vermoedelijk lager dan de
Rd van 3,5 zodat de subsidie waarschijnlijk niet interessant is. Om hier uitsluitsel over te
wordt aanbevolen om aanbiedingen te vragen voor verschillende isolatiediktes en om
vervolgens een keuze te maken.
4.8

Verbeteren luchtdichtheid

In vier woningen is een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de luchtdichtheid. De
luchtdichtheid van de woningen is redelijk tot goed voor de bouwperiode met waardes rond
0,4 dm3/s/m2. In 1 woning is een waarde van 0,7 gemeten die wordt veroorzaakt door
interne luchtlekken bij de schacht en in de meterkast.
In alle woningen zijn kleine luchtlekkages gevonden die relatief eenvoudig kunnen worden
verholpen. Het gaat onder andere om het afstellen van sluitwerk, het vervangen van
rubbers en het dichten van zichtbare kieren en naden. Aanbevolen wordt om bij het
volgende periodieke onderhoud een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen om de kleine
luchtlekkages te verhelpen. Als leidraad kunnen de meetrapporten van de vier woningen
waar een luchdichtheidsonderzoek is gedaan, worden gehanteerd.
Hoeveel het verhelpen van kleine luchtlekkages oplevert verschilt per woning. De
energiebesparing is maximaal enkele tientallen euro’s per jaar. Dit is afhankelijk van de
luchtdichtheid in de uitgangssituatie, die per woning kan verschillen.
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4.9

Ventilatie

Het warmteverlies door ventilatie is voor een woning in de Meander een van de grotere
verliesposten. Het warmteverlies door ventilatie kan op 2 manieren worden beperkt:
1. Beperken ongewenst ventilatielies;
2. Terugwinnen warmte uit ventilatielucht.
4.9.1
Beperken ongewenst ventilatieverlies
Ongewenst ventilatieverlies kan worden beperkt door druk gestuurde ventilatieroosters en
met CO2-gestuurde ventilatie.
Druk gestuurde ventilatieroosters
De huidige ventilatieroosters in de Meander laten meer lucht door naarmate de
winddruk op de gevel toeneemt. Boven een bepaalde winddruk wordt daardoor meer
geventileerd dan voor de luchtkwaliteit in de woning noodzakelijk is. We spreken dan
van over ventilatie waarbij onnodig warmteverlies optreedt.
Druk gestuurde ventilatieroosters hebben een mechanische klep die gedeeltelijk
wordt dichtgedrukt wanneer de winddruk toeneemt. Hierdoor wordt over ventilatie,
en daarmee onnodig warmteverlies voorkomen.
CO2-gestuurde ventilatie
Bij CO2-gestuurde ventilatie wordt de hoeveelheid ventilatie geregeld op basis van de
gemeten CO2-concentratie. Als er geen of weinig mensen aanwezig zijn, dan is de
CO2-concentratie laag en wordt de ventilatiehoeveelheid beperkt. Loopt de CO2concentratie op doordat meer personen aanwezig zijn, dan neemt de ventilatie toe
en blijft de luchtkwaliteit goed. Hiermee wordt over ventilatie voorkomen.
In de meest eenvoudige vorm wordt een centrale ventilatie box met CO2-sensor
geplaatst. Dit is in de Meander eenvoudig realiseerbaar. Er zijn ook systemen die de
luchtkwaliteit per ruimte regelen, maar dan moet de luchthoeveelheid ook per ruimte
geregeld kunnen worden. Dit is in de Meander nu niet het geval en kan ook niet
eenvoudig gerealiseerd worden zodat dit systeem afvalt.
In tabel 4.8 staat een overzicht van de besparing op de energiekosten door beperking van
ongewenst ventilatieverlies.

Besparing ventilatieverlies
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Tabel 4.8

3

Huidige ventilatie
Drukgestuurde roosters
CO2 sturing op afvoer

[m /jr]
55
61

[€/jr]
43,8
48,8
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Beide maatregelen leveren een besparing op de jaarlijkse energiekosten tussen €40 en €50
per jaar.
Een druk gestuurd ventilatierooster kost circa €40. Bij 5 roosters per woning zijn de kosten
circa €200,- Dit is echter zonder het plaatsen van de roosters. Vaak zijn deze geplaatst
boven het glas, zodat het glas moet worden verwijderd om het rooster te vervangen.
Aanbevolen wordt om op het moment dat het glas wordt vervangen vanuit het reguliere
onderhoud, ook de ventilatieroosters te vervangen voor druk gestuurde exemplaren.
Een ventilatie box met CO2-sensor kost inclusief plaatsen circa €500,-. Deze investering
wordt in circa 10 jaar terugverdiend. Daar komt bij dat de huidige ventilatieboxen zijn
voorzien van een wisselstroommotor. Moderne ventilatieboxen hebben gelijkstroommotor
waarmee circa 350 kWh elektriciteit per jaar kan worden bespaard. Bij de huidige tarieven
is dat circa €80 per jaar. Dat betekent dat deze maatregel in circa 4 jaar kan worden
terugverdiend en dus zeer rendabel is.
De keuze voor het vervangen van de ventilatie box kan door iedere woningeigenaar
individueel worden gemaakt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met eventuele
aanpassingen aan het verwarmingssysteem (zie hoofdstuk 5). Bij sommige systemen is de
ventilatie geïntegreerd in het verwarmingssysteem en hoeft de ventilatie box dus niet
zelfstandig vervangen te worden.
4.9.2
Terugwinnen warmte uit ventielatielucht
Terugwinnen van warmte uit ventilatielucht kan door de verse lucht op te warmen met
warmte uit de afgevoerde ventilatielucht. Een andere methode is door de warmte uit de
afgevoerde ventilatielucht te gebruiken als laagtemperatuur warmtebron voor een
warmtepomp. Dit wordt een ventilatiewarmtepomp genoemd. Op deze laatste wordt verder
ingegaan in hoofdstuk 5.
Op dit moment is in de woningen alleen mechanische afvoer aanwezig. Verse buitenlucht
wordt toegevoerd door roosters boven de ramen. Voor een systeem met
warmteterugwinning uit ventilatielucht moet de verse ventilatielucht via een
kanalensysteem op diverse punten in de woning worden ingebracht.
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Figuur 4.3

Woning met gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning.

Een woning in de Meander kan met gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinning ruim
200 m3 aardgas besparen per jaar. Bij de huidige tarieven is dit een besparing van ruim
€150 per jaar.
Het inbouwen van gebalanceerde ventilatie in een bestaand woning is lastig. Vooral het
toevoersysteem voor ventilatielucht is een logistieke puzzel. Er zijn wel systemen op de
markt voor bestaande woningen maar voor iedere woning of appartement is dit toch
maatwerk. Hierdoor is op voorhand niet heel goed een algemene prijs te geven voor dit
systeem. Materialen kosten circa €2.000. Het inbouwen en netjes afwerken kan sterk
verschillen per woning maar kan makkelijk enkele duizenden euro’s bedragen.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat de roosters boven de ramen worden
dichtgemaakt en dat hier geen koude buitenlucht meer binnenkomt. Hierdoor worden
eventuele tochtklachten verholpen en verbetert de geluidsisolatie.
Gezien de investeringen in relatie tot de besparing op energiekosten is dit geen rendabele
optie. Toch kan het in sommige gevallen als maatwerkoplossing wel interessant zijn.
Bijvoorbeeld als er veel hinder is van tocht of geluid van buiten.
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5

Alternatieven gasgestookte Hr-ketels

De ruimteverwarming en het warmtapwater in de woningen wordt geleverd door individuele
gasgestookte HR-combiketels. De warmteafgifte vindt plaats door hoog-temperatuur
convectoren en/of radiatoren. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen
vindt plaats via individuele CLV-kanalen in een gezamenlijke schacht. Uitzondering zijn de
appartementen direct onder het dak, deze hebben een individuele dak doorvoer voor het
CLV-kanaal.
Gezien de levensduur van de Hr-ketels, die bij de bouw rond het jaar 2000 zijn geplaatst,
zijn deze aan vervanging toe. Bij een vervanging van de ketel moet echter ook het CLVkanaal vervangen worden. Hiervoor moet de schacht opengebroken worden en moeten
werkzaamheden op het dak worden uitgevoerd. Dit laatste wordt bemoeilijkt doordat het
dak moeilijk bereikbaar is. De problematiek rond de CLV-kanalen zorgt ervoor dat het
vervangen van een Hr-ketel hoge kosten met zich meebrengt. Mede hierdoor zijn tot nu toe
geen Hr-ketels vervangen. Uitzondering zijn appartementen direct onder het dak. Hier zijn
al wel Hr-ketels vervangen omdat hier de problematiek rond de CLV-kanalen niet speelt.
Wanneer woningen die boven elkaar liggen en die dezelfde schacht delen voor de CLVkanalen, gezamenlijk optrekken bij het vervangen van de Hr-ketels dan levert dit een
kostenvoordeel op. De schacht hoeft maar een keer opengemaakt te worden en
bijvoorbeeld een hoogwerker voor de werkzaamheden op het dak, hoeft maar 1 keer te
komen. Als de groep woningen die gezamenlijk optrekt bij het vervangen van de Hr-ketels
groter wordt, nemen de kostenvoordelen toe. Feit blijft echter dat de kosten voor Het
vervangen van een Hr-ketel voor de Meander aanmerkelijk hoger liggen dan voor een
routinematige vervanging in een laagbouwwoning.
De problematiek rond het vervangen van de CLV-kanalen biedt ook een kans om te kijken
naar duurzamere, meer toekomstgerichte alternatieven, voor de huidige gasgestookte Hrketels. Als de schachten toch opengemaakt moeten worden, biedt dit ook mogelijkheden om
andere voorzieningen aan te brengen dan de huidige gasgestookte verwarming. De
verwachting is dat, in het kader van de energietransitie, aardgas op termijn gaat verdwijnen
als energiedrager voor ruimteverwarming. Op wat voor termijn dat zal zijn is nog niet
bekend maar als de kans zich nu voordoet om voor een alternatief te kiezen, dan kan dat
interessant zijn.
In dit onderzoek zijn de volgende alternatieven voor de gasgestookte Hr-ketels onderzocht:
1. All electric
2. Warmtelevering
3. Vervangen Hr-ketel
5.1
Temperatuur warmteafgifte
De bestaande radiatoren en convectoren in de meander hebben minimaal ongeveer 70°C
water nodig om goed te functioneren. Bij verwarming met radiatoren of convectoren moet
het cv-water voldoende warm zijn om een natuurlijke luchtstroom op gang te brengen. De
warmteafgifte van radiatoren of convectoren is afhankelijk van deze luchtstroom. Als de
watertemperatuur te laag is, komt de luchtstroom onvoldoende op gang en is de
warmteafgifte te laag.
Om de bestaande radiatoren/convectoren te kunnen gebruiken, zal de warmtepomp
ongeveer 70°C water moeten leveren. Hoewel er warmtepompen bestaan die dit
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temperatuurniveau aankunnen, halen de meeste warmtepompen die voor woningbouw op
de markt zijn maximaal 60-65°C. Dit betekent dat bij toepassing van een warmtepomp in
de meeste gevallen een aanpassing moet worden gedaan aan het afgiftesysteem om met
een lagere temperatuur te kunnen werken.
Om bij een lagere watertemperatuur gebruik te kunnen maken van de bestaande radiatoren
of convectoren zijn kleine boosterventilatoren op de markt.

Figuur 5.1:

Boostventilatoren

De (stille) boosterventilatoren zorgen ervoor dat de luchtstroom bij lagere
watertemperatuur op peil blijft waardoor met een lagere temperatuur van circa 50°C kan
worden verwarmd. Hiermee kan het bestaande afgiftesysteem geschikt worden gemaakt
voor een warmtepomp.
Overstappen naar vloerverwarming is uit oogpunt van energie-efficiëntie en comfort een
betere oplossing. Met vloerverwarming is het mogelijk om met een watertemperatuur van
circa 30°C te verwarmen. Nadeel is dat de aanleg van vloerverwarming in een bewoonde
woning complex is. De vloer moet worden leeggemaakt (eventueel in delen), de bestaande
vloerafwerking moet worden verwijderd, en na het aanbrengen van de vloerverwarming
moet een nieuwe vloerafwerking naar keuze worden aangebracht. Bij een verhuizing of een
vervanging van de vloerafwerking kan de aanleg van vloerverwarming eenvoudig worden
meegenomen.
Voor de woningen in de Meander is een zogenaamd droog systeem het meest geschikt als
vloerverwarming. Dit systeem is relatief dun en kan daardoor goed worden toegepast in
bestaande bouw.
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Figuur 5.2:

Vloerverwarming droog systeem

Voordeel van vloerverwarming is dat deze ook gebruikt kan worden als vloerkoeling. Met de
boosterventilatoren is dat niet of nauwelijks mogelijk.
5.2

All Electric

Bij All Electric worden de Hr-ketels verwijderd en worden de woningen verwarmd op basis
van Elektriciteit. In principe blijft de gasaansluiting beschikbaar voor koken op gas zolang
de netbeheerder aardgas blijft aanbieden op deze locatie. Bewoners kunnen zelf kiezen of
ze de gasaansluiting houden of liever overstappen op elektrisch koken.
De meest simpele vorm van elektrisch verwarmen is met elektrische verwarmingselementen
(elektrische radiatoren of infrarood panelen) en een elektrische boiler voor warmtapwater.
Groot nadeel van dit systeem is dat elektriciteit, omgerekend naar energie-inhoud, fors
duurder is dan aardgas. Met dit systeem is de energierekening circa €1.000,- per jaar per
woning hoger dan met aardgas. Ook maatschappelijk is dit systeem niet wenselijk
aangezien de CO2-uitstoot ook fors hoger is dan met aardgas.
Een andere vorm van elektrisch verwarmen is met behulp van een elektrische warmtepomp.
De warmtepomp brengt de energie vanuit de bodem, lucht of water van een laag
temperatuurniveau naar een hoog temperatuur. Dit doet de warmtepomp met behulp van
een compressor, ook wel drukverhoger genoemd. Om warmte te transporteren wordt
koudemiddel toegepast. Vervolgens wordt de warmte getransporteerd naar een
afgiftesysteem. Denk hierbij aan vloerverwarming, wandverwarming, of zelfs bestaande
radiatoren. Een warmtepomp kan een rendement behalen van meer dan 500%. Dit komt
doordat een groot gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit duurzame
bronnen. Slechts een klein gedeelte elektriciteit is nodig om de duurzame energie om te
zetten naar energie voor de woning.
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Figuur 5.3:

Principe warmtepomp

In de meeste warmtepompen kan de stroomrichting van het koelmiddel worden
omgedraaid, waardoor deze ook als voor koeling van de woning kan worden gebruikt.
Het rendement van de warmtepomp, of beter, de Primaire Energie Factor (PEF) is
afhankelijk van de temperatuur van de warmtebron en de temperatuur van warmteafgifte.
Hoe hoger de temperatuur van de bron en/of hoe lager de temperatuur van warmteafgifte,
hoe hoger de PEF. De PEF is de verhouding tussen de hoeveelheid nuttige warmte en de
hoeveelheid primaire energie die daarvoor nodig is. In de onderstaande grafiek staat een
overzicht van de PEF bij verschillende bron- en afgiftetemperatuur.
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Temperatuurafhankelijkheid PEF van diverse opwekkers
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Figuur 5.4:
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Primaire energiefactor all-electric oplossingen vs. Hr-ketel

Uit de grafiek blijkt dat de warmtepomp vooral goed scoort als de afgiftetemperatuur laag is
en de brontemperatuur hoog. Bij lagere brontemperaturen en hogere afgiftetemperatuur is
het verschil met gasgestookte warmteopwekking klein en scoort de warmtepomp in
sommige gevallen voor ruimteverwarming zelfs slechter dan een gasgestookte ketel. Als het
gaat om energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot wil je het liefste in het gebied
linksboven zitten met een hoge PEF. Dus afgiftetemperatuur zo laag mogelijk en
brontemperatuur zo hoog mogelijk. Ook als het gaat om besparing op energiekosten is dit
het meest gunstige gebied.
Omgerekend naar energie-inhoud is aardgas in Nederland voor kleinverbruikers veel
goedkoper dan elektriciteit. Aardgas kost circa € 0,08 per kWh, elektriciteit circa € 0,22 per
kWh. Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door de energiebelasting die op
elektriciteit veel hoger is dan op aardgas. Dit verschil in fiscale behandeling is ongunstig
voor all-electric oplossingen ten opzichte van aardgas. Dit wordt toegelicht aan de hand van
de onderstaande grafiek.
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Temperatuurafhankelijkheid energiekosten diverse opwekkers
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Figuur 5.5:
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Energiekosten warmte van all-electric oplossingen vs. Hr-ketel

De energiekosten voor elektrisch verwarmen zijn met circa € 0,22 per kWh duidelijk hoger
dan die met een warmtepomp of een Hr-ketel. Het is afhankelijk van de afgiftetemperatuur
en de brontemperatuur of de warmtepomp of de Hr-ketel beter scoort. De energiekosten
van de warmtepomp zit een stuk dichter bij die van een Hr-ketel dan je op basis van
energiebesparing zou verwachten.
Op basis van de analyse van het energiegebruik in hoofdstuk 4 kan de gemiddelde
warmtevraag voor ruimteverwarming (RV) en warmtapwater (TW) voor een woning in de
meander worden bepaald:
Warmtevraag RV:
Warmtevraag TW:

5.100 kWh/jr
2.900 kWh/jr

Op basis van deze gemiddelde warmtevraag kunnen de energiekosten van verschillende
alternatieven eenvoudig worden vergeleken.
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Afgifte temperatuur RV (°C)
Brontemperatuur
Ruimteverwarming (°C)
Warmtapwater (65°C)
Totaal
Besparing tov HR ketel

HR-ketel
El. verw
70
70
nvt
nvt
€
424 €
1.122
€
350 €
638
€
774 €
1.760
€
-986

WP
LT/bodem
35
10
€
251
€
242
€
493
€
281

WP
HT/bodem
70
10
€
451
€
242
€
693
€
81

€
€
€
€

WP
LT/lucht
35
0
323
279
602
172

€
€
€
€

WP
HT/lucht
70
0
516
279
795
-21

Elektrisch verwarmen kost een voor een gemiddelde woning in de Meander een kleine
€1.000 per jaar meer dan met de huidige Hr-ketel. Met een warmtepomp kan in het
gunstigste geval een kleine €300 per jaar worden bespaard. Daarvoor moet de
afgiftetemperatuur laag zijn en de brontemperatuur hoog. Naarmate de brontemperatuur
omlaaggaat en de afgiftetemperatuur omhoog, dan neemt de besparing met de
warmtepomp af. In het slechtste geval nemen de energiekosten met een warmtepomp toe
ten opzichte van die met de Hr-ketel
De Hr-ketel dient als referentie voor de volledig elektrische alternatieven. Voor de Hr-ketel
is gerekend met een rendement van 95% voor ruimteverwarming en 65% voor
warmtapwater. Er zijn tegenwoordig ketels op de markt die een hoger rendement voor
warmtapwater claimen van 80%-90%. Of een hoog taprendement in de praktijk wordt
gehaald is afhankelijk van het tappatroon en of een bewoner kiest voor de eco- of
comfortinstelling van de ketel.
5.2.1
Elektrisch verwarmen
Elektrisch verwarmen kan met elektrische kachels/radiatoren, infrarood panelen of met een
elektrisch boilervat dat wordt aangesloten op de huidige radiatoren en/of convectoren.
Warmtapwater wordt geleverd met een elektrische boiler. Voordeel van dit systeem is dat
de aanschaf- en onderhoudskosten relatief laag zijn. Groot nadeel is dat de jaarlijkse
energiekosten bij de huidige energietarieven fors hoger zijn (€ 986 per jaar).
Maatschappelijk is dit alternatief ook onwenselijk in verband met een hogere CO2-uitstoot.
Verder zal de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting moeten worden verhoogd. Zowel op
woningniveau als op complexniveau. Of de netbeheerder de benodigde capaciteit op deze
locatie, binnen een redelijke termijn, kan leveren is een aandachtspunt.
Elektrisch verwarmen
Voordelen
 Relatief lage investering
 Individuele keuze mogelijk
 Onderhoud en vervanging eenvoudig

Nadelen
 (Zeer) hoge energiekosten
 Hoge CO2-uitstoot
 Capaciteit elektriciteitsnet
ontoereikend



Toekomstbestendig bij uitfasering
aardgas
Conclusie: Vooral de hoge energiekosten en de hoge CO2-uitstoot maken dat dit alternatief
niet wordt aanbevolen.
5.2.2
Warmtepomp met bodemwarmte
In deze variant krijgt iedere woning een individuele combiwarmtepomp die via een
leidingnet wordt aangesloten op een centrale bodembron (grondwater).
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Figuur 5.6:

Combiwarmtepomp

De combiwarmtepomp levert zowel ruimteverwarming als warmtapwater uit een ingebouwd
buffervat. In de zomer kan de bodembron ook worden gebruikt voor koeling. Voor wat
betreft de reductie van CO2-uitstoot en besparing op energie en energiekosten is dit de
meest gunstige configuratie. De besparing op energiekosten is voor een gemiddelde woning
in de Meander een kleine € 300,- per jaar.
De investeringskosten voor dit systeem zijn globaal als volgt:

WP LT/Bodem
Centrale bodembron (grondwater)
Leidingnet tussen bron en warmtepompen
Combiwarmtepomp
Laag-temperatuur warmteafgifte
Hak- en breekwerk schachten
Bijkomende kosten aanleg LTV in bestaande woning
Totaal
Af: subsidie ISDE (indicatief)
Af: referentie vervangen HR-ketel + CLV voorziening
Af: hak en breekwerk schachten
Totaal meerkosten

€
€

Totaal Per woning
600.000 €
3.000
350.000 €
1.750
€
8.000
pm
pm
pm
€
12.750
€
2.800
€
3.000
pm
€
6.950

De meerkosten voor deze warmtepompconfiguratie met centrale bodembron en
laagtemperatuur warmteafgifte bedragen circa € 7.000. Er is geen rekening gehouden met
bijkomende kosten voor hak en breekwerk aan de schachten, extra kosten in verband met
de lastige bereikbaarheid van het dak en kosten voor het weer dichtmaken en afwerken van
de schachten. Dit laatste geldt voor zowel het alternatief met warmtepomp als de referentie
waarin de Hr-ketels worden vervangen.
De kosten voor de laagtemperatuur warmteafgifte zijn afhankelijk van het systeem dat
wordt gekozen. Iedere woningeigenaar kan hierin een eigen afweging maken. Het
eenvoudigst zijn de boosterventilatoren. Dit kost een paar honderd euro extra. De besparing
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op de energiekosten is dan circa € 100,- per jaar. Terugverdienen van de totale meer
investering duurt dan circa 70 jaar. Economisch is dat niet aantrekkelijk.
Indien wordt gekozen voor vloerverwarming zijn de extra kosten circa € 3000,- per woning,
zonder bijkomende kosten voor het leegmaken van de vloer en kosten voor een nieuwe
vloerafwerking. Met vloerverwarming worden de besparing op energiekosten circa € 100,per jaar. De mee investering wordt dan in circa 35 jaar terugverdiend. Dit is ruim langer
dan de levensduur van de warmtepomp.
Aandachtspunt is de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening. De woningaansluitingen
hebben waarschijnlijk nog wel voldoende capaciteit. De centrale aansluiting van het gebouw
zal wellicht onvoldoende zijn in verband met de gelijktijdigheid van de warmtevraag. Alle
warmtepompen vragen bij koud weer min of meer tegelijk het maximale vermogen. Hierop
zijn traditionele elektriciteitsnetten niet berekend.
Verder is deze configuratie eigenlijk alleen mogelijk als alle woningeigenaren hier tegelijk
voor kiezen. De relatief hoge investering voor de centrale bodembron en het leidingnet
moet over zoveel mogelijk deelnemers verdeeld kunnen worden om deze variant nog
enigszins betaalbaar te houden. Maar ook dan is deze configuratie aanzienlijk duurder dan
het vervangen van de Hr-ketel.
Het aanbrengen van vloerverwarming in een bewoonde woning is niet eenvoudig. Een
alternatief is om gebruik te maken van de bestaande radiatoren en convectoren in
combinatie met boosterventilatoren. In dat geval gebruikt de warmtepomp meer energie en
daalt de besparing op energiekosten naar circa € 80,- per jaar.
Iedere woningeigenaar kan een eigen afweging maken met betrekking tot het
afgiftesysteem in de woning. Het is voor deze configuratie niet nodig dat iedereen dezelfde
keuze maakt.
Combiwarmtepomp, bodembron (grondwater)
Voordelen
Nadelen
 Meest “duurzame” warmtepomp
 Economisch niet aantrekkelijk
configuratie
 Koeling mogelijk
 Kan alleen als (vrijwel) iedereen
meedoet
 Toekomstbestendig bij uitfasering
 Capaciteit elektriciteitsnet
aardgas
aandachtspunt
 Aanbrengen vloerverwarming in
bewoonde woning ingrijpend
Conclusie: Belangrijkste knelpunt is dat iedereen mee moet doen om deze variant mogelijk
te maken. Dat, in combinatie met de relatief hoge onrendabele investering, maakt dat deze
variant niet realistisch is voor de Meander.
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5.2.3
Warmtepomp met luchtcondensor
In deze variant krijgt iedere woning een individuele combiwarmtepomp met een individuele
buitenunit.

Figuur 5.7:

Lucht-water warmtepomp met buitenunit

De combiwarmtepomp levert zowel ruimteverwarming als warmtapwater uit een ingebouwd
buffervat. De warmtepomp kan ook worden gebruikt voor koeling. Voordeel ten opzichte
van het systeem met bodembron is dat per woning een keuze kan worden gemaakt voor dit
systeem. Het is niet nodig dat iedereen tegelijk overstapt.
Belangrijk knelpunt van deze oplossing is de locatie van de buitenunit. Bij voorkeur worden
deze uit het zicht geplaats op een plek waar ze geen geluidsoverlast veroorzaken. Bij de
Meander is een dergelijke opstelplaats niet eenvoudig te vinden. Mogelijke opstelplaatsen
zijn:
1. Op het balkon
Alle woningen hebben een balkon waarop in theorie een buitenunit geplaats
kan worden. Nadeel is dat dit ten koste gaat van de beschikbare ruimte op
het balkon. Uit esthetisch oogpunt is deze oplossing ook niet optimaal.
Daarnaast kan de geluidsproductie hinderlijk zijn voor het gebruik van het
balkon. Dit laatste hoeft niet een heel groot probleem te zijn aangezien de
warmtepomp vooral in de winter in bedrijf is. Tijdens gebruik van het balkon
in de zomer is het mogelijk de warmtepomp (tijdelijk) uit te zetten.
2. Op een plateau op het dak
Bij de volgende renovatie van het dak zouden kleine plateau’s op het dak
gemaakt kunnen worden waar de buitenunits van de onderliggende woningen
kunnen staan. Vanaf straatniveau zijn deze niet of nauwelijks zichtbaar. Voor
een dergelijke verandering aan het gebouw is wel een omgevingsvergunning
nodig. (In het geval van de Meander moet bovendien toestemming gevraagd
worden aan de architect.)
3. Aan wand galerijzijde
Deze oplossing is alleen mogelijk bij woningen aan een galerij. Bij deze
oplossing speelt vooral het esthetische aspect. In tegenstelling tot een
buitenunit op het eigen balkon, hebben ook omwonenden hier iets over te
zeggen. Daarnaast mag de buitenunit de vluchtroute via de galerij niet
belemmeren.
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4. Warmtepomp zonder buitenunit
Er zijn warmtepompen op de markt zonder buitenunit. Deze warmtepompen
onttrekken laagtemperatuur warmte aan de afgezogen ventilatielucht. Nadeel
is dat de hoeveelheid warmte die uit de ventilatielucht kan worden
teruggewonnen beperkt is. Wanneer de warmte uit de ventilatielucht
ontoereikend is, wordt elektrisch bij verwarmd. Dit betekent dat dit type
warmtepomp een combinatie is van elektrisch verwarmen en een
warmtepomp. De uiteindelijke prestaties zijn afhankelijk van de verhouding
tussen die twee manieren van verwarmen. De warmtepomp zonder buitenunit
wordt in een aparte paragraaf uitgewerkt.
De investeringskosten voor dit systeem zijn globaal als volgt:

WP LT/Lucht
Combiwarmtepomp
Laag-temperatuur warmteafgifte
Bijkomende kosten aanleg LTV in bestaande woning
Totaal
Af: Subsidie ISDE (indicatief)
Af: referentie vervangen HR-ketel + CLV voorziening
Af: hak en breekwerk schachten
Totaal meerkosten

Totaal

Per woning
€
8.000
pm
pm
€
8.000
€
1.800
€
3.000
pm
€
3.200

De meerkosten voor deze warmtepompconfiguratie met individuele buitenunit en
laagtemperatuur warmteafgifte bedragen circa € 3.000. Bij vervanging van de ketel is geen
rekening gehouden met bijkomende kosten voor hak en breekwerk aan de schachten, extra
kosten in verband met de lastige bereikbaarheid van het dak en kosten voor het weer
dichtmaken en afwerken van de schachten. Als deze kosten wel worden meegenomen, is de
kans groot dat de investeringskosten redelijk bij elkaar in de buurt komen te liggen.
De kosten voor de laagtemperatuur warmteafgifte zijn afhankelijk van het systeem dat
wordt gekozen. Iedere woningeigenaar kan hierin een eigen afweging maken. Het
eenvoudigst zijn de boosterventilatoren. Dit kost een paar honderd euro extra. In dat geval
zijn de energiekosten met de warmtepomp nagenoeg gelijk aan die met de gasgestookte
ketel. Van terugverdienen is dan geen sprake.
Indien wordt gekozen voor vloerverwarming zijn de extra kosten circa € 3000,- per woning,
zonder bijkomende kosten voor het leegmaken van de vloer en kosten voor een nieuwe
vloerafwerking. Met vloerverwarming worden de besparing op energiekosten circa € 180,per jaar. De meer investering in de vloerverwarming wordt in circa 15 jaar terugverdiend.
Dit valt ruim binnen de levensduur van de vloerverwarming.
Aandachtspunt is de capaciteit van de elektriciteitsvoorziening. De woningaansluitingen
hebben waarschijnlijk nog wel voldoende capaciteit. De centrale aansluiting van het gebouw
zal wellicht onvoldoende zijn in verband met de gelijktijdigheid van de warmtevraag. Alle
warmtepompen vragen bij koud weer min of meer tegelijk het maximale vermogen. Hierop
zijn traditionele elektriciteitsnetten niet berekend.
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In tegenstelling tot de variant met bodembron, kan een woningeigenaar individueel kiezen
voor deze variant. Alleen als de buitenunits op een gezamenlijke opstelplaats op het dak
worden geplaatst, is het handig als onder elkaar liggende woningen gezamenlijk optrekken.
Combiwarmtepomp, luchtcondensor
Voordelen
 Koeling mogelijk

Nadelen
 Opstelplaats buitenunit grootste
knelpunt
 In toekomst hoeft schacht niet meer
 Duurzaamheidswinst beperkt bij
open voor vervangen CLV-kanaal
huidige elektriciteitsmix
 Individuele keuzemogelijkheid, niet
 Besparing energiekosten beperkt tot
iedereen hoeft mee te doen
nihil
 Toekomstbestendig bij uitfasering
 Capaciteit elektriciteitsnet
aardgas
aandachtspunt
Conclusie: Grootste knelpunt is de opstelplaats voor de buitenunit. De investering is
vermoedelijk niet veel hoger dan die voor het vervangen van de ketel, inclusief vervanging
luchtkanalen. Iedere woningeigenaar kan een individuele afweging maken, de onderlinge
afhankelijkheid is beperkt.
5.2.4

Luchtwarmtepomp zonder buitenunit

Bij een warmtepomp zonder buitenunit bevindt de luchtcondensor zich in de omkasting van
de binnenunit van de warmtepomp. De warmtepomp gebruikt de warmte uit de
ventilatielucht als laagtemperatuur warmte voor de condensor, al dan niet aangevuld met
buitenlucht.

Figuur 5.8

Combiwarmtepomp zonder buitenunit
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Probleem met dit soort systemen is dat de afgevoerde ventilatielucht niet voldoende warmte
bevat. Dit kan worden opgelost door extra te gaan ventileren. Dit geeft een risico op
tochtklachten. Een ander probleem is dat de extra ventilatielucht moet worden opgewarmd
door de warmtepomp om die warmte er vervolgens aan de condensorzijde weer uit te
halen. Als je hier goed naar kijkt ben je voor dit deel per saldo elektrisch aan het
verwarmen. Alleen het verschil tussen de buitentemperatuur en de temperatuur van de
afgeblazen lucht (voor zover lager dan de buitentemperatuur) kan worden aangemerkt als
extra laagtemperatuur warmte.
In verband met de beperkte hoeveelheid warmte die uit de ventilatielucht kan worden
gewonnen, werkt een dergelijk apparaat gedeeltelijk als warmtepomp en gedeeltelijk als
elektrische verwarming. Als het aandeel elektrisch verwarmen beperkt blijft, hoeft dit niet
erg te zijn.
Met de aanname dat dit type warmtepomp 100% van de warmte voor warmtapwater kan
leveren en 70% van de warmte voor ruimteverwarming, levert dit voor een gemiddelde
woning de volgende energieberekening.

Aardgas warmtapwater

3

[m /jr]

HR-ketel
443

3
Aardgas ruimteverwarming
[m /jr]
Elekriciteit warmtapwater
[kWh/jr]
Elektriciteit ruimteverwarming[kWh/jr]

Totaal aardgas
Totaal elektriciteit
Totaal primaire energie
Totaal energiebesparing
Totaal energiekosten
Besparing energiekosten
Meerinvestering
Terugverdientijd

WP zonder
buitenunit HT

WP zonder
buitenunit LT

1318
3118

1318
2274

0
4436
9242
4%
976
-240
pm
nvt

0
3592
7483
22%
790
-54
pm
nvt

538

3

981

[m /jr]
[kWh/jr]
[kWh/jr]
[kWh/jr]
[€/jr]
[€/jr]
[€]
[jr]

9586
736

De besparing op primaire energie en CO2-uitstoot is beperkt. Naarmate het aandeel
duurzame energie in de elektriciteitsmix toeneemt, neemt de besparing op primaire energie
van deze variant toe tot uiteindelijk 100% bij een 100% duurzame elektriciteitsvoorziening.
In verband met de relatief hoge prijs van elektriciteit ten opzichte van aardgas is er geen
sprake van een besparing op de energiekosten. Deze nemen beperkt toe, afhankelijk van
het temperatuurniveau van de warmteafgifte. Hierdoor is er geen sprake van een
terugverdientijd. Toch kan dit systeem interessant zijn als de investeringskosten lager of
vergelijkbaar zijn met het vervangen van de Hr-ketel. Toegevoegde waarde is dan dat het
ook mogelijk is om te koelen en de toekomstbestendigheid bij uitfasering van aardgas.
De energiekosten zijn berekend voor een woning in de Meander met een gemiddeld
energiegebruik. Als dit energiegebruik afwijkt van het gemiddelde, zullen ook de extra
energiekosten afwijken. Hoe lager het energiegebruik, hoe interessanter deze optie is.

42

De meer investering voor deze variant is nog niet goed te bepalen omdat dit apparaat nog
niet op de markt is (verwachting eind van 2020). En omdat niet duidelijk is of het
luchtafvoerkaneel moet worden aangepast.

WP LT/Lucht zonder buitenunit
Combiwarmtepomp
Laag-temperatuur warmteafgifte
Bijkomende kosten aanleg LTV in bestaande woning
Totaal
Af: Subsidie ISDE (indicatief)
Af: referentie vervangen HR-ketel + CLV voorziening
Af: hak en breekwerk schachten
Totaal meerkosten

Totaal

Per woning
6.000
pm
pm
€
6.000
€
1.800
€
3.000
pm
€
1.200
€

Naar schatting zijn de meerkosten voor de luchtwarmtepomp zonder condensor circa €
1000,- per woning. Hierbij moet worden aangemerkt dat het gaat om een nieuw apparaat
waarvan de prijs nog niet bekend is. Bovendien is in de referentie nog geen rekening
gehouden met bijkomende kosten voor het vervangen van de lucht toe- en afvoer van de
ketel. Als deze extra kosten wel worden meegenomen en de prijs van deze warmtepomp
valt mee, dan is de kans groot dat deze variant goedkoper is dan het vervangen van de
ketel. Daar staat dan wel tegenover dat de energiekosten enkele honderden euro’s per jaar
hoger zijn.
Overige aandachtspunten voor dit type warmtepomp zijn de geluidsproductie in verband
met het naar binnen halen van de condensor. Daarnaast blijkt uit de voorlopige specificaties
dat deze warmtepomp de afgeblazen ventilatielucht tot -15°C kan terugkoelen. Dit om
zoveel mogelijk warmte uit de ventilatielucht te kunnen halen. Als dat klopt, betekent dit
dat de ventilatiekanalen in de schachten zeer goed geïsoleerd moeten worden om
problemen met condensvorming te voorkomen. In dat geval moeten de schachten, net als
bij de vervanging van de ketels, opengemaakt worden en vervalt dus dat voordeel.
Net als bij de andere warmtepompopties is de aanpassing voor het afgiftesysteem een
individuele afweging van de woningeigenaar. Dit kan eenvoudig met boosterventilatoren of
optimaal maar ingrijpend met vloerverwarming.
Combiwarmtepomp, luchtcondensor zonder buitenunit
Voordelen
Nadelen
 Investering (mogelijk) lager dan
 Energiekosten tot enkele honderden
vervangen ketel
euro’s per jaar hoger dan met Hrketels
 Geen opstelplaats voor buitenunit
 Lage temperatuur in
nodig.
ventilatiekanalen aandachtspunt
 Koeling mogelijk
 Capaciteit elektriciteitsnet
aandachtspunt
 In toekomst hoeft schacht niet meer
 Geluidsproductie binnen
open voor vervangen CLV-kanaal
aandachtspunt
 Individuele keuzemogelijkheid, niet
iedereen hoeft mee te doen
 Toekomstbestendig bij uitfasering
aardgas
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Conclusie: Deze optie kan interessant zijn in verband met relatief lage investering, het
ontbreken van een buitenunit, de mogelijkheid om te koelen en voorbereid zijn op een
toekomstige uitfasering van aardgas. Verwacht echter geen besparing op de
energierekening, deze zal tot enkele honderden euro’s per jaar toenemen.
5.3
Warmtelevering
Bij warmtelevering worden de Hr-ketels verwijderd en krijgt iedere woning een afleverset
voor warmte.

Figuur 5.9

Afleverset warmte

De afleverset is voorzien van een warmtemeter zodat de warmte naar verbruik kan worden
afgerekend. De warmte is afkomstig van een centrale warmtebron en wordt via geïsoleerde
leidingen naar de woningen getransporteerd. Aangezien de luchttoe- en afvoerkanalen voor
de Hr-ketels kunnen worden verwijderd, is in de schachten voldoende ruimte beschikbaar
voor de warmteleidingen.
In principe blijft de gasaansluiting beschikbaar voor koken op gas zolang de netbeheerder
aardgas blijft aanbieden op deze locatie. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze de
gasaansluiting houden of liever overstappen op elektrisch koken.
Voor de centrale warmtebron bestaan verschillende opties:
1. Stadsverwarming
2. Centrale warmtepomp
5.3.1
Stadsverwarming
Westpoort Warmte (WpW) exploiteert een stadsverwarmingsnet in de buurt van de
Meander. Het betreft restwarmte uit de afvalverbrandingsinstallatie die gedeeltelijk als
duurzaam wordt aangemerkt. Hierdoor wordt een reductie van de CO2 uitstoot van ruim
50% gehaald ten opzichte van de gasgestookte ketels. Hoewel de exacte route naar de
Meander nog nader onderzocht moet worden, lijkt aansluiten op stadsverwarming een reële
optie. WpW vraagt voor een aansluiting op stadsverwarming een bijdrage in de
aansluitkosten (BAK). Op dit moment heeft WpW nog geen concrete aanbieding gedaan
voor het aansluiten van de Meander. De verwachting is dat de BAK ergens tussen €5.000,-
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en €10.000,- per woning zal liggen inclusief de afleversets en de inpandige leidingen naar
de woningen. Bewoners betalen vervolgens een vastrecht per maand en een tarief per
afgenomen warmte-eenheid (GJ). De maximale warmtetarieven zijn gereguleerd en zijn
gebaseerd op het niet-meer-dan-anders principe. Dit betekent dat de vaste en variabele
kosten voor de bewoner vergelijkbaar zijn met die van een gasgestookte Hr-ketel. Gevolg is
dat een eventuele meer investering in de aansluiting niet kan worden terugverdiend door
lagere energiekosten.
Mogelijk kan met WpW worden afgesproken dat de warmte op een centraal punt wordt
afgeleverd en dat de VvE het vanaf daar oppakt en zorgt voor de distributie naar de
woningen. In dat geval zijn de BAK en de warmtetarieven lager en kan een eventuele meer
investering mogelijk wel worden terugverdiend. Een en ander hangt uiteraard af van de
precieze afspraken die gemaakt kunnen worden met WpW.
Voordeel van de stadsverwarming is dat de warmte op een vergelijkbare hoge temperatuur
wordt geleverd als de Hr-ketels doen. Dit betekent dat aan de huisinstallatie verder geen
aanpassingen nodig zijn. Daarnaast gaan de warmteleidingen zeer lang mee zodat de
schachten niet om de 15 jaar opengemaakt moeten worden voor het vervangen van CLVkanalen van de Hr-ketels zoals nu het geval is.
Om de aansluitkosten zo laag mogelijk te maken, is het van belang dat alle
bewoners/eigenaren meedoen en dat iedereen tegelijk overstapt van de gasgestookte Hrketel naar warmtelevering. Normaal is dat bij particulier eigendom erg lastig. In dit geval
zorgt de problematiek rond de CLV-kanalen ervoor dat gezamenlijk optrekken bij
vervanging van de Hr-ketels sowieso wenselijk is.

Warmtelevering Stadsverwarming
Voordelen
 Hoge betrouwbaarheid/geen
onderhoud voor bewoner
 Gereguleerde maximale tarieven

Nadelen
 Iedereen moet meedoen om deze
optie mogelijk te maken
 Afhankelijkheid van 1 partij



Geen aanpassingen aan
 Alleen verwarming en warmtapwater,
huisinstallatie nodig
geen koeling;
 Lange levensduur warmteleidingen
 Warmtetarieven gebaseerd op kosten
(>50jr), schachten hoeven niet
gasgestookte installatie, dus geen
periodiek opengebroken te worden
lagere energiekosten dan nu het
voor vervanging CLV-kanalen
geval is
 Eenmalige kosten (wellicht)
vergelijkbaar met vervanging Hrketels inclusief de CLV-kanalen
 Toekomstbestendig bij uitfasering
aardgas
Conclusie: Belangrijkste knelpunt voor deze optie is om iedereen op 1 lijn te krijgen.
Daarnaast zal veel afhangen van de aansluitbijdrage die WpW vraagt voor de
stadsverwarming en hoe deze zich verhoudt tot de andere opties.
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5.3.2
Centrale elektrische warmtepomp
Een andere mogelijke warmtebron voor warmtelevering aan de woningen is een centrale
elektrische warmtepomp. In nieuwbouwprojecten wordt dit systeem regelmatig toegepast.
In een centrale technische ruimte wordt een grote warmtepomp geplaatst. Als
laagtemperatuur warmtebron wordt meestal de bodem of grondwater gebruikt maar
buitenlucht is ook mogelijk. Via een geïsoleerd leidingnet wordt de warmte naar de
woningen gebracht.
Voordeel van dit systeem is dat via een extra leidingnet ook koude kan worden geleverd
aan de woningen.
Ook in dit concept krijgt iedere woning een aansluit set. Via deze set wordt warmte en
warmtapwater geleverd. Anders dan bij stadsverwarming kan in dit geval ook koude worden
geleverd. Dat betekent wel dat er meer leidingen door de schachten moeten 2 x warm, 2 x
koud en mogelijk nog een aparte ringleiding voor tapwater, afhankelijk van de precieze
uitvoering.
Het huidige hoog-temperatuur afgiftesysteem in de woningen dat bestaat uit
radiatoren/convectoren is niet geschikt voor de laagtemperatuur warmte van de
warmtepomp. Dit betekent dat het afgiftesysteem moet worden aangepast. Het meest
geschikt is vloerverwarming. Toepassen van boosterventilatoren is ook mogelijk.
De elektrische warmtepomp(en) worden in een of meer centrale technische ruimtes in de
parkeerkelder geplaatst. Hiervoor moet nog ruimte worden gezocht. Als laagtemperatuur
warmtebron lijkt een mono bron het meest geschikt. Deze zou dan moeten komen op het
terrein van de VvE, buiten de parkeerbak.
Voordeel van een centrale warmtepomp is dat elektriciteit goedkoop kan worden ingekocht
via de centrale aansluiting van de VvE. Nadeel is dat bij de distributie van warmte naar de
woningen warmteverlies optreedt waardoor het elektriciteitsgebruik van een centrale
warmtepomp hoger is dan de som van het elektriciteitsgebruik van de individuele
warmtepompen.
Belangrijkste en eigenlijk onoverkomelijk probleem voor deze variant is de benodigde
ruimte voor de centrale warmtepompen van circa 200 m2. Deze ruimte is in de huidige
parkeerkelder (lang) niet beschikbaar. Eigenlijk is de enige optie om een extra kelder te
bouwen op het terrein van de VvE buiten de huidige parkeerbak.
Warmtelevering Centrale warmtepomp(en)
Voordelen
 Toekomstbestendig bij uitfaseren
aardgas
 Lage energiekosten i.v.m. centrale
inkoop elektriciteit
 Koeling mogelijk

Nadelen
 Geen ruimte beschikbaar voor
centrale warmtepomp(en)
 Energetisch niet ideaal vim
warmteverlies in distributieleidingen
 Iedereen moet meedoen om deze
optie mogelijk te maken
 Relatief hoge investeringskosten

Conclusie: Belangrijkste knelpunt voor deze optie is dat de centrale ruimte ontbreekt.
Daarbij komt dit systeem alleen kan als iedereen meedoet. Hierdoor is dit geen realistische
optie. Ook op economisch gebied is niet de verwachting dat deze variant goed scoort.
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5.4
Vervangen Hr-ketel
Indien niet wordt gekozen voor een van de hiervoor beschreven alternatieven, dan zullen de
Hr-ketels binnen enkele jaren moeten worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Bij het
vervangen van de Hr-ketel is er keuze uit verschillende energiebesparende opties:
1. Ketel met hoog tapwaterrendement
2. Hybride systeem
3. Ventilatiewarmtepomp
5.4.1
Ketel met hoog tapwaterrendement
Traditionele Hr-ketels hebben een rendement voor de opwekking van warmtapwater van
circa 65%. Tegenwoordig zijn er Hr-ketels die een taprendement halen van 80-90%. Bij een
gasgebruik voor warmtapwater van circa 400m3 per jaar, bespaart een hoog taprendement
tot ongeveer 100m3 of circa € 70,- per jaar. Bij het kiezen van een nieuwe ketel wordt
aanbevolen om een te kiezen met een hoog taprendement. Voor wat betreft het rendement
op ruimteverwarming ontlopen de Hr-ketels elkaar nauwelijks zodat daar geen winst te
behalen is.
5.4.2
Hybride warmtepomp met buitenunit
Een hybride warmtepomp werkt samen met een Hr-ketel voor de levering van warmte. De
warmtepomp levert de (basis) warmte, de Hr-ketel springt bij als het heel koud is en levert
het tapwater. Voordeel is dat gemakkelijk een hoog vermogen kan worden geleverd, dit
laatste is vooral voor oudere, minder goed geïsoleerde woningen van belang. Voor de
Meander is dit minder relevant omdat de isolatie hier goed is en geen hoge
verwarmingsvermogens nodig zijn. Tot slot kan met een hybride systeem ook gekoeld
worden, mits het afgiftesysteem daarvoor geschikt is of geschikt wordt gemaakt.
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Figuur 5.10 Hybride warmtepomp met buitenunit

Hoewel het met een hybride systeem mogelijk is om hoge temperatuur warmte te maken, is
een laagtemperatuur afgiftesysteem beter voor de energiezuinigheid van het hybride
systeem.
Indien gekozen wordt voor vloerverwarming in combinatie met een hybride warmtepomp,
dan zijn de prestaties optimaal. In dat geval kan echter beter voor een 100% warmtepomp
systeem worden gekozen omdat de toevoeging van een Hr-ketel dan geen meerwaarde
biedt terwijl de kosten voor het Hr-ketel deel hoog zijn in verband met de vervanging van
het CLV-kanaal.
Indien ervoor wordt gekozen om met een hoge temperatuur te verwarmen, dan heeft dit als
voordeel dat het afgiftesysteem niet hoeft te worden aangepast. In die situatie is de
bijdrage van de warmtepomp echter minimaal en is het de vraag hoeveel meerwaarde de
warmtepomp heeft. Temeer omdat het niet eenvoudig is om een plek te vinden voor de
buitenunit van de warmtepomp.
Conclusie is dat een hybride warmtepomp met buitenunit niet geschikt is voor een project
als de Meander. Indien het mogelijk is om een geschikte opstelplaats te vinden voor een
buitenunit, dan is het logischer om te kiezen voor 100% warmtepomp. Als het doel is om
met een hoge watertemperatuur te blijven verwarmen, dan draagt de warmtepomp te
weinig bij om de investering te rechtvaardigen. Een tussenvorm biedt hier geen
meerwaarde.
5.4.3
Hybride ventilatiewarmtepomp
Een ventilatiewarmtepomp haalt warmte uit de afgezogen ventilatielucht en brengt deze op
een temperatuurniveau dat geschikt is voor ruimteverwarming of verwarming van
warmtapwater. In een hybride opstelling werkt de ventilatiewarmtepomp samen met een
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Hr-ketel. De hoeveelheid warmte die de ventilatiewarmtepomp kan leveren, wordt beperkt
door de hoeveelheid warmte die in de afgezogen ventilatielucht zit. Hierdoor is het
vermogen dat een ventilatiewarmtepomp kan leveren beperkt tot ongeveer 1,5 kW.
Uitgaande van 1,5 kW en een gemiddeld warmtapwatergebruik van 60°C van 140L per dag,
heeft de ventilatiewarmtepomp ruim 5 uur per dag nodig om het tapwater op te warmen.
Dat betekent dat er 19 uur per etmaal beschikbaar zijn voor ruimteverwarming.
Uitgaande van een maximale warmtevraag bij -10°C van 6 kW, dan kan een warmtepomp
van 1,5kW maximaal 70% van de warmte leveren. Aangezien de warmtepomp 19 van de 24
uur beschikbaar is voor warmtelevering, dan is de maximale bijdrage 19/24 * 70% = 55%
In de onderstaande tabel staat een berekening van de energiebesparing met een
ventilatiewarmtepomp voor een gemiddelde woning in de Meander. De eerste variant is met
hoog-temperatuur warmteafgifte (radiatoren/convectoren) en de tweede variant met
laagtemperatuur warmteafgifte (vloerverwarming)

Aardgas warmtapwater

3

[m /jr]

Hybr.
Ventilatiewp
LT

538

240
1318
1285

240
1318
628

981

240
2603
7767
19%
753
-17
3500

240
1946
6399
33%
608
128
6500
51

HR-ketel
443

3
Aardgas ruimteverwarming
[m /jr]
Elekriciteit warmtapwater
[kWh/jr]
Elektriciteit ruimteverwarming[kWh/jr]

Totaal aardgas
Totaal elektriciteit
Totaal primaire energie
Totaal energiebesparing
Totaal energiekosten
Besparing energiekosten
Meerinvestering
Terugverdientijd

Hybr.
Ventilatiewp
HT

3

[m /jr]
[kWh/jr]
[kWh/jr]
[kWh/jr]
[€/jr]
[€/jr]
[€]
[jr]

9586
736

De besparing op primaire energie is 20%-30%, afhankelijk van het temperatuurniveau
waarop de warmte wordt geleverd. Dit komt overeen met de energiebesparing die
fabrikanten van ventilatiewarmtepompen claimen. Als we kijken naar de besparing op
energiekosten, dan is het beeld anders. Bij hoog-temperatuur warmteafgifte is er geen
sprake van een besparing op energiekosten. Dit komt doordat elektriciteit in Nederland,
naar energie-inhoud, duurder is dan aardgas.
Alleen in combinatie met LT-vloerverwarming is er sprake van een besparing op
energiekosten en is er sprake van een terugverdientijd. Deze is langer dan de levensduur
van de ventilatiewarmtepomp zodat deze voor de Meander economisch niet aantrekkelijk is.
Argument om voor een ventilatiewarmtepomp te kiezen is de energie- en CO2-besparing.
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6

Opwekken duurzame elektriciteit

In de gebouwde omgeving zijn er in principe drie manieren om duurzame elektriciteit op te
wekken. Uit zonlicht, uit wind en uit biomassa. Wind en biomassa vallen om verschillende
redenen af voor de Meander zodat alleen elektriciteitsopwekking uit zonlicht overblijft.
Op dit moment liggen 115 zonnepanelen op het dak van de Meander met een gezamenlijk
piekvermogen van 27,6 kW. Daarnaast heeft de VvE een SDE+ subsidiebeschikking voor
nog eens 70 kW. Deze beschikking heeft een beperkte houdbaarheid en loopt eind 2020 af.
Dit betekent dat de zonnepanelen nog dit jaar moeten worden geplaatst om gebruik te
kunnen maken van de subsidie. Complicatie daarbij is dat de dakbedekking mogelijk
vervangen moet worden. Bij voorkeur wordt indien nodig eerst de dakbedekking vervangen
en worden daarna de zonnepanelen geplaatst. Dit kan betekenen dat de subsidie verloopt
voordat de zonnepanelen kunnen worden geplaatst. In dat geval zijn er alternatieven.
6.1
Alternatieven SDE+ subsidie
Indien de SDE+ subsidiebeschikking verloopt, mag op hetzelfde adres gedurende 3 jaar
geen nieuwe SDE+ subsidie worden aangevraagd. In dat geval zijn er de volgende
alternatieven.
6.1.1
Postcoderoos regeling
De Postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is
geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken,
zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De Postcoderoos Regeling
biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de
deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Deze regeling vervalt per 1-1-2021 en
wordt vervangen door een subsidieregeling voor VvE’s. De Meander zal niet voor deze
datum gebruik maken van een andere regeling dan de SDE+ zodat de Postcoderoos regeling
niet relevant is.
6.1.2
Nieuwe subsidie coöperaties en VvE’s
De nieuwe subsidieregeling gaat in per 1-1-2021 en werkt op dezelfde manier als de SDE+.
Er wordt gedurende 15 jaar een subsidie uitgekeerd per opgewekte kWh duurzame energie.
Het subsidiebedrag per kWh wordt aan het begin van het project voor 15 jaar vastgezet.
Voorwaarden zijn onder andere:




Zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp.
Deelnemers aan een project moeten lid zijn van een energiecoöperatie of VVE.
Deelnemers moeten (bij aanvang) wonen in hetzelfde postcoderoosgebied als waar
de hernieuwbare energieproductie plaatsvindt.

Indien de SDE+ subsidie verloopt lijkt dit een goed alternatief om de zonnepanelen alsnog
te kunnen realiseren. Pas als de regeling gepubliceerd is kan beoordeeld worden of deze
inderdaad interessant is voor de VvE van de Meander 1.
6.1.3
Salderen via individuele woningaansluitingen
Tot 2023 mag een kleinverbruiker opgewekte zonne-energie terug leveren aan het net en
salderen met de afgenomen energie. Hierdoor levert de energie van de zonnepanelen op dit
moment circa € 0,23 per kWh op. Na 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd tot 0 in
2031. Technisch is het mogelijk om de zonnestroom te verdelen over de verschillende
woningaansluitingen en op die manier gebruik te maken van de salderingsregeling. Dit
vraagt om extra investeringen in een stroomverdeler en kabels naar alle individuele
woningen. Hierdoor wordt de terugverdientijd langer. Omdat de regeling vanaf 2023 wordt
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afgebouwd, wordt dit minder rendabel en is een SDE+ subsidie of de nieuwe
subsidieregeling per 2021 een betere optie.
6.1.4
Salderen via centrale aansluiting VvE
Indien de VvE een centrale aansluiting heeft die kleiner of gelijk is aan 3x80A, dan is het
ook mogelijk om over de centrale meter te salderen. De Meander heeft een centrale
aansluiting van 3x100A zodat salderen via de centrale meter niet mogelijk is.
6.2
Urban windturbines
Urban windturbines zijn kleine windmolens waarmee groene stroom wordt opgewekt. Ze
zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Onderzoek laat zien dat het
milieuvoordeel sterk afhangt van waar en hoe de windturbine is geplaatst. Alleen op de
meest gunstige locaties waar het voldoende waait, zijn de kleine windmolens met hulp van
subsidie eventueel rendabel te krijgen. Het dak van de Meander is geen gunstige plek voor
dit soort turbines omdat de opbrengst hier veel te laag is. Om deze reden worden dit type
turbines niet geadviseerd.
6.3
Duurzame elektriciteit uit biomassa
Over de duurzaamheid van elektriciteit uit biomassa wordt verschillend gedacht. Het wordt
als duurzaam aangemerkt omdat de CO2 die vrijkomt, onderdeel is van een korte kringloop.
Dit in tegenstelling tot energie uit fossiele brandstoffen. Maar als de biomassa speciaal
wordt verbouwd ten behoeve van energieproductie, dan is die grond niet beschikbaar voor
andere gewassen en is het de vraag hoe duurzaam die energie dan is.
Los daarvan is de locatie van de Meander niet geschikt voor productie van elektriciteit uit
biomassa. Ten eerste ontbreekt ruimte voor een installatie. Daarnaast komt bij de
verbranding van biomassa fijnstof vrij. Dit kan worden beperkt met goede filtering. Midden
in een stad als Amsterdam is iedere extra bron van fijnstof ongewenst. Dit maakt dat
duurzame elektriciteit uit biomassa voor de Meander geen realistische optie is.
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7

Privaat net

De druk op het openbare elektriciteitsnet neemt toe. Aan de ene kant komt dit door de
toename van duurzame elektriciteitsproductie door zonnepanelen en windmolens. Aan de
andere kant neemt ook de capaciteitsvraag in de gebouwde omgeving toe door het laden
van elektrische voortuigen en een toename van elektrische warmtepompen. Een woonwijk
met warmtepompen vraagt om een circa 5 maal hogere capaciteit van het elektriciteitsnet.
Hetzelfde geldt voor een woonwijk die vol ligt met zonnepanelen.
Het is de taak van de netbeheerder om te voldoen aan deze capaciteitsvraag. Dit vraagt om
het verzwaren van de elektriciteitsinfrastructuur. Hiervoor is ruimte nodig die niet altijd
beschikbaar is. Zeker in een stedelijke omgeving als Amsterdam is de benodigde ruimte niet
altijd beschikbaar. Naarmate het aantal zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen
toeneemt, nemen ook de knelpunten in het elektriciteitsnet. In eerste instantie in het
laagspanningsnet, maar later ook op midden- en hoogspanningsniveau.
Een alternatief is om beter gebruik te maken van de bestaande netcapaciteit door vraag en
aanbood beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door elektrische apparaten in te
schakelen of elektrische voertuigen te laden op het moment dat er veel zonne-energie
beschikbaar is. Om dat te kunnen doen heb je aan de ene kant technologie nodig waarmee
dat kan. Een zogenaamd “smartgrid”.
Daarnaast moet er een mechanisme zijn waardoor mensen hun energievraag afstemmen op
het aanbod. Het meest voor de hand liggend is de prijs. Maak energie duur op het moment
dat er weinig aanbod is en goedkoop als er veel aanbod is. Op dit moment is dat al het
geval voor zeer grote verbruikers. Voor kleinere verbruikers en zeker voor huisaansluitingen
is dit nog niet het geval.
In een complex als de Meander komt alles samen. Op het dak liggen zonnepanelen. In de
parkeerkelder zijn laadpunten voor elektrische voertuigen en in de toekomst wordt wellicht
overgestapt naar elektrische warmtepompen. Daarnaast wordt het aantal zonnepanelen op
het dak uitgebreid en neemt de vraag naar laadpunten in de parkeergarage toe.
Voor de belasting van het openbare elektriciteitsnet zou het goed zijn als de Meander de
lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal zou gebruiken. Dit kan met een privaat
elektriciteitsnet. In dat geval wisselt de Meander via 1 centraal punt elektriciteit uit met het
openbare net. Het elektriciteitsnet binnen het complex is dan niet openbaar maar privaat en
bijvoorbeeld eigendom van de VvE. Hierdoor wordt het voor de leden van de VvE
economisch aantrekkelijk om de lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk intern te
gebruiken met een lokaal smartgrid.
Een groot deel van het financiële voordeel zit in het prijsverschil tussen elektriciteit die je
inkoop via een grote aansluiting of via ruim 200 kleine aansluitingen. Een kWh in de woning
kost circa € 0,23, dezelfde kWh via een grote centrale aansluiting kost circa € 0,10. Dit
prijsverschil zit echter vooral in een verschil in energiebelasting. Voor de energiebelasting
hanteert de belastingdienst echter het begrip uiteindelijke verbruiker. Als achter 1 centrale
aansluitingen meerdere onroerende zaken zijn aangesloten, dan moet energiebelasting
worden afgedragen alsof iedere onroerende zaak een eigen aansluiting heeft. Hierdoor valt
het financiële voordeel van een privaat net voor een groot deel weg en is dit helaas niet
interessant voor een complex als de Meander. Hierdoor blijft een kans liggen om de
toenemende druk op het openbare elektriciteitsnet te verlichten.
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De elektriciteitswet biedt ruimte om te experimenteren met private elektriciteitsnetten. Die
experimenteerruimte heeft te maken met het verbod op private netten die in de
elektriciteitswet staat. De experimenteerruimte heeft echter geen betrekking op de
grondslag voor de energiebelasting. Dit betekent dat de experimenteerruimte in de
elektriciteitswet geen mogelijkheid biedt om een privaat net fiscaal aantrekkelijk te maken.
Voor een succesvolle energietransitie, is een betere afstemming van vraag en aanbod van
elektriciteit wenselijk. Private netten kunnen hier een bijdrage aan leveren. Binnen de
huidige tariefstelling en fiscale regels is een privaat net echter niet aantrekkelijk. Pas als
hier verandering in komt, is een privaat net te overwegen.
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