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0 Samenvatting 

In het akkoord van Parijs in 2015 hebben Nederland en ruim 190 andere landen afgesproken dat zij 

hun uiterste best zouden doen om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 

à 2 graden ten opzichte van het niveau bij het begin van de industriële revolutie. Op basis van deze 

inspanningsverplichting heeft Nederland zich verplicht om in 2030 minimaal 49% minder CO2 uit te 

stoten dan in 1990. Dit is het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is 

gepresenteerd en een tweede besluit is dat alle woningen in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten. 

Als we bedenken dat de aarde nu al 1,2 graad warmer is en de wereldwijde CO2 uitstoot niet of 

nauwelijks afneemt, zal het duidelijk zijn dat de 1,5 graden temperatuurstijging ver overschreden zal 

worden. Er moet dus een flink tandje bij.  

Veel wetenschappers pleiten er al langer voor om vanaf 2015 jaarlijks de CO2 uitstoot met 6% te 

verminderen. Anders geformuleerd, betekent dit voor de woningen dat in 2030 100% duurzame 

energie wordt gebruikt voor de benodigde energie. Dit is een enorme opgave die in het begin veel 

investeringen vragen, maar uiteindelijk goedkoper zijn en een leefbaardere aarde oplevert dan 

wachten met de reductie tot 2050. 

Er moet dus overgestapt worden naar een energiebron die geen CO2 uitstoot. De gemeente Den 

Helder heeft alleen voor haar eigen gebouwen CO2 doelstellingen geformuleerd t/m 2022. Eind dit 

jaar dient voor alle wijken/buurten duidelijk te zijn wat de aardgasvrije energiebron gaat worden. De 

gemeente Den Helder is verantwoordelijk om deze duidelijkheid te verschaffen. Op basis van de 

keuze van de gemeente dienen dus ook woningeigenaren maatregelen te nemen om de CO2 reductie 

te behalen. In de volgende tabel kunt u globaal zien wat de consequenties zijn van de keuze voor een 

bepaalde warmtebron. Deze tabel is tot stand gekomen op basis van een globale verkenning. Het 

toont per energiebron de verwachte aanpassing en daarmee samenhangende benodigde investering 

voor uw woning.     
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Uitgangspunt voor de energietransitie naar aardgasvrij is dus het reduceren van de CO2 uitstoot naar 

nul en dan liefst zo snel mogelijk. Dat begint met het reduceren van de energie behoefte per woning 

in de breedste zin.  

Maatregelen, die de warmtebehoefte van de woning beperken, verlagen de energiekosten en 

reduceren de CO2 uitstoot, maar vrijwel zeker zal ook het wooncomfort en woongenot verbeteren, 

waardoor de economische afweging of een maatregel rendabel is, minder of niet meer relevant is. 

De meest effectieve energiebesparingsmaatregelen zijn: beter isolerend glas en verbeteren van de 

ventilatie en kierdichtheid van de woning. Als deze werkzaamheden worden gecombineerd met 

andere werkzaamheden die toch al gedaan (moeten) worden, zijn de meerkosten van de warmte 

besparende maatregelen een stuk minder. Verder worden er subsidies door gemeente en overheid 

gegeven voor maatregelen die de CO2 uitstoot beperken.  

De gemeente Den Helder heeft in juli 2020 besloten dat vanwege de hoge kosten voor de bewoners, 

een warmtenet als aardgasvrije warmtebron niet realistisch is. In plaats daarvan wordt aangestuurd 

op een oplossing met groene waterstof. Voor het maken van groene waterstof is echter zes keer 

meer elektriciteit nodig dan voor verwarming met een warmtepomp. Deze elektriciteit moet worden 

opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Voorlopig zijn die er nog lang niet in voldoende mate 

en idem de fabrieken voor groene waterstof. In eerste instantie zal groene waterstof daarom worden 

ingezet voor de energie intensieve industrie en transport. Pas bij voldoende overschot zal het ook 

gebruikt worden voor het verwarmen van de woningen. Daarom is het beschikbaar komen van 

groene waterstof voor de verwarming van woningen pas ver na 2035 mogelijk of zelfs na 2040 te 

verwachten. Voor de komende 15 jaar is groene waterstof dus zeker geen optie.  

Hierboven is aangegeven dat er eigenlijk al in 2030 geen CO2 uitstoot meer mag zijn, wil de 

wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C blijven. In dit document wordt beredeneerd dat 

voor de komende 15 jaar een all-electric oplossing verreweg de beste keuze is. Daarbij komt dat dit 

ook nog eens de minst kostende warmtevoorziening is voor de bewoner over een gebruiksduur van 

15 jaar en dat daar het minste aantal windmolens en zonneweiden voor nodig zijn. Warmte wordt 

dan opgewekt door voornamelijk een warmtepomp en er wordt gekookt op inductie. Met eigen 

zonnepanelen kan het extra elektriciteitsgebruik beperkt worden. 

Dit voorliggende document heeft als doel de bewoners van Zwanenbalg te informeren bij hun keuze 

om minder energie te gebruiken en uiteindelijk aardgasvrij te kunnen verwarmen (bij voorkeur dus 

uiterlijk in 2030). De beschreven zaken zijn slechts een mogelijkheid en geen dwangmatigheid. Elke 

bewoner bepaalt zelf hoe hij/zij de noodzakelijke energietransitie uitvoert.  

De opbouw van dit document is eerst een korte verkenning van de mogelijke aardgasvrije 

warmtebronnen, gevolgd door een stappenplan om de warmtebehoefte van de woning stapsgewijs 

te verminderen. De gemeente Den Helder kan bij het bepalen van de te nemen stappen in de 

woning, een actieve rol spelen door het buurtgericht verstrekken van subsidies en het beschikbaar 

stellen van kennis.  

Er wordt ook informatie gegeven over de te verwachten kosten van de energietransitie t.o.v. 

helemaal niets doen.  

Om een warmtepomp zinvol te kunnen toepassen, is het essentieel dat de woning verwarmd kan 

worden met een cv watertemperatuur van maximaal 50 °C, maar 35 °C – 40 °C is uiteraard veel beter 

voor het rendement en dus de jaarlijkse verwarmingskosten. Dit betekent vrijwel zeker dat er 

maatregelen moeten worden genomen die de warmtebehoefte van de woning beperken. Nadat 

voldoende maatregelen zijn genomen en de huidige warmteopwekker (cv-ketel) aan vervanging toe 

is, kan voor een aardgasvrije warmteopwekker worden gekozen. Zeker voor de komende 15 tot 20 
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jaar is dat een warmtepomp als minst kostende keuze. Neem in deze keuze altijd mee welk tijdsplan 

de gemeente heeft bedacht voor het aardgasvrij maken van Zwanenbalg. Bedenk hierbij dat de 

gemiddelde levensduur van een warmteopwekker ca. 15 jaar is en er dus tot aan 2050 nog minimaal 

tweekeer de warmteopwekker vervangen moet worden.  

Bij voldoende belangstelling is het misschien mogelijk als collectief van meerdere wijkbewoners een 

offerte aan te vragen voor bijvoorbeeld isolatie, isolerend glas of een warmtepomp. Dit zal mogelijk 

tot een kosten reductie leiden. Al zal de diversiteit in de woningen van Zwanenbalg hier niet positief 

aan bijdragen. 
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1 Inleiding 

In 2015 in Parijs hebben Nederland en ruim 190 andere landen afgesproken dat zij hun uiterste best 

zouden doen om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden ten 

opzichte van het niveau bij het begin van de industriële revolutie. Op basis van deze 

inspanningsverplichting heeft Nederland zich verplicht om in 2030 minimaal 49% minder CO2 uit te 

stoten dan in 1990. Dit is het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is 

gepresenteerd en verder dat alle woningen in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten. 

Als we bedenken dat de aarde nu al 1,2 graad warmer is en de CO2 uitstoot niet of nauwelijks 

afneemt, zal het duidelijk zijn dat de 1,5 graden temperatuurstijging ver overschreden zal worden. Er 

moet dus een flink tandje bij.  

Veel wetenschappers pleiten er al langer voor om vanaf 2015 jaarlijks de CO2 uitstoot met 6% te 

verminderen. Dit geldt voor de gehele CO2 uitstoot van bebouwde omgeving, industrie, transport, 

enz.  Anders geformuleerd, betekent dit dat al in 2030 100% duurzame energie wordt gebruikt voor 

bijvoorbeeld de benodigde energie in de woningen. Dit is een enorme opgave die in het begin veel 

investeringen vragen, maar uiteindelijk goedkoper zijn en een leefbaardere aarde achterlaat voor de 

volgende generaties. Volgens de een is dit een niet-realistisch streven, volgens de ander is het wel 

mogelijk als je het maar wil. De overheid kan hierin een grote rol spelen door de bewoners te 

ontzorgen d.m.v. financiële steunmaatregelen (vooral langdurige heldere belastingregelingen), 

hapklare oplossingen met verzekerde resultaten aan te bieden en makkelijke toegang tot eenduidige 

en heldere kennis.  

Tot op heden is er geen nationaal beleid ontwikkeld om de “stammenstrijd” tussen de diverse 

aardgasvrije oplossingen tot een einde te brengen. In plaats daarvan is Nederland opgedeeld in 30 

energieregio’s. Per regio moet een energiestrategie worden opgesteld om tot het gewenste doel te 

komen, namelijk geen CO2 uitstoot meer in 2050. Het maatschappelijk debat over de fundamentele 

vraag hoe de samenleving er dan uit moet zien en hoe de duurzame energie op een wenselijke 

manier wordt ingezet in de verschillende sectoren, wordt daarmee ontweken. 

Elke energieregio bepaalt nu in grote mate zelf hoe er invulling wordt gegeven aan het landelijke doel 

om in 2050 aardgasvrij te zijn, maar dat doel in 2030 al bereiken is natuurlijk veel beter. De 

gemeente Den Helder ligt in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN). Op de 

website van de RES-NHN, www.energieregionhn.nl is het energieplan van RES-NHN te lezen. Dit 

energieplan is de basis voor alle te nemen besluiten en wordt in principe elke 2 jaar up-to-date 

gemaakt. 

De RES-NHN wordt gemaakt door allerlei organisaties en experts. Op de website van RES-NHN staat 

dat ook bewoners mee kunnen doen. De inbreng van inwoners van Den Helder is tot op heden 

echter nagenoeg nul terwijl er uiterlijk dit jaar (2021) al per wijk/buurt een energietransitie plan 

moet zijn dat direct invloed heeft op de door wooneigenaren te nemen maatregelen. De 

bewonersvereniging Zwanenbalg probeert al geruime tijd om hierover in contact te komen met de 

gemeente. Met tot op dit moment zonder resultaat. 

Omdat de klimaatverandering niet wacht en om verder tijdverlies en nutteloos wachten te 

voorkomen is dit document geschreven voor de buurt Zwanenbalg*. Dit voorliggende document kan 

worden beschouwd als een aanzet tot een wijk/buurttransitieplan. 

 
* In het vervolg wordt met “Zwanenbalg” de buurt Zwanenbalg en de naastgelegen woningen langs de Callantsogervaart samen bedoeld. 

http://www.energieregionhn.nl/
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De gemeente Den Helder is in 8 wijken en 65 buurten opgedeeld. Een groot deel van Julianadorp 

behoort tot zo’n wijk (wijk 8) en Zwanenbalg is een van de 65 buurten. 

Gelet op het grote verschil in bouwjaar en type woning binnen wijk 8 is het lastig hier één 

energiestrategie voor deze wijk te bepalen. Dat kan veel beter op buurtniveau en voor sommige 

buurten kan zelfs een verdere opsplitsing nodig zijn. Een standaard oplossing is niet te geven, er zal 

steeds sprake zijn van maatwerk. Wat dat betreft, is er nog veel werk te doen. 

Eind 2021 moet dus elke gemeente in Nederland per wijk/buurt een plan hebben opgesteld hoe daar 

de energietransitie gaat plaatsvinden. Sommige wijken hebben niet langer gewacht op hun 

gemeente maar zelf een wijktransitieplan opgesteld. Twee van die wijken zijn Golfpark en 

Lommerrijk in Lelystad. De door hen geproduceerde documenten zijn met goedvinden mede gebruikt 

om dit document te schrijven. 

Uitgangspunt voor de energietransitie is dus het reduceren van de CO2 uitstoot tot nul. Dat begint 

met het reduceren van de energie behoefte per woning in de breedste zin. Het kiezen van een 

warmtebron die weinig of geen CO2 uitstoot, is pas de laatste te nemen stap.  

De informatie in dit document is verzameld uit openbare bronnen op internet, gesprekken met 

ingewijden en eigen ervaringen. Het gebruik van deze informatie blijft echter geheel voor eigen 

verantwoording. 

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven: 

- Buurtanalyse van de aanwezige bebouwing in Zwanenbalg 

- Inventarisatie van aardgasvrije warmtetechnieken 

- De meest voor de hand liggende te gebruiken aardgasvrije warmtetechniek 

- Stappenplan om tot een aardgasvrije woning te komen 

- Ruwe kostenberekening van de energietransitie 

Achterin dit document zijn de gebruikte afkortingen verklaard en is een overzicht van een aantal 

interessante links gegeven.  

  



Versie: 1.10 Energietransitie buurt Zwanenbalg en Callantsogervaart V1.10.docx  
Datum: 2021-07-20  Pagina 9 van 44 

 

2 Buurtanalyse 

In 1997 is bepaald dat toekomstige bewoners van Zwanenbalg een kavel kunnen kopen om zelf een 

woning te laten bouwen door een zelf te kiezen aannemer en architect. Daardoor is de variëteit in de 

type woningen groot. Er gelden echter wel strikte regels waaraan de woning moet voldoen, zoals 

duurzaam wonen en energieprestatienormen.  

Zwanenbalg bestaat nu uit ca. 200 grondgebonden woningen die alle in particulier eigendom en bijna 

alle vrijstaand zijn. Er zijn geen gestapelde woongebouwen of utiliteitsgebouwen. De woningen zijn 

nagenoeg alle gebouwd tussen 1998 en 2004 en één woning in 2011.  

De Franciscushoeve is oorspronkelijk van 1858 maar in 2002/2003 geheel herbouwd.  

In 1992 wordt met de invoering van het Bouwbesluit de Rc-eis† voor bouwdelen verhoogd naar 2,5 

m2K/W. Pas twintig jaar later, in 2012, wordt de Rc-eis aangepast naar 3,5 m2K/W. Het vermoeden is 

dat meerdere woningen met de hogere eis, Rc = 3,5 m2K/W zijn gerealiseerd. 

Op de bouwtekeningen moet vermeld staan met welke Rc-waarde elk bouwdeel is ontworpen.  

Per januari 2015 zijn de minimum eisen weer een stuk hoger geworden: een Rc-vloer van 3,5 m2K/W, 

een Rc-wand van 4,5 m2K/W en een Rc-dak van 6,0 m2K/W. Voor een passiefhuis geldt naast andere 

eisen een minimum Rc-waarde van 10 m2K/W voor alle genoemde bouwdelen. 

Ten tijde van de bouw van de woningen was het voldoen aan hogere Rc eisen een nieuw fenomeen 

voor de aannemers. Het is daarom aannemelijk dat niet alle werkzaamheden 100% volgens de 

nieuwe regels zijn uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld koude bruggen, te weinig of 

verkeerde isolatie en onvoldoende kierdichting. Met een warmtebeeldcamera kan hier in een 

winterperiode onderzoek naar worden gedaan. 

Ervan uitgaande dat de aannemers de werkzaamheden destijds wel correct hebben uitgevoerd, zal 

de warmte isolatie van de woningen redelijk goed zijn. De meeste woningen zullen daarom 

energielabel B hebben. Op www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ is het geldende 

energielabel van elke woning te vinden.  

Algemeen bekend is dat het verbeteren van de isolatie van woningen met een energielabel B, 

economisch niet rendabel is. Dat kan het echter wel zijn als deze werkzaamheden worden 

gecombineerd met andere werkzaamheden die toch al gedaan (moeten) worden. Zie hiervoor later 

in dit document. Ook de diverse subsidie mogelijkheden kunnen het aantrekkelijker maken om 

energiebesparende werkzaamheden aan de woning uit te voeren. 

Aan de andere kant als een verbetering het wooncomfort of woongenot verhoogd, is de vraag of het 

economisch verantwoord is, niet te beantwoorden of zelfs niet relevant. Dit geldt voor bijvoorbeeld 

de renovatie van een keuken, douche of tuin. Het verduurzamen van de woning verhoogt de 

economische waarde van de woning, maar dat is pas aan de orde bij de verkoop van de woning. 

  

 
† Rc is een maat voor de warmteweerstand van een constructie zoals een vloer, buitengevel en dak. Hoe hoger de Rc waarde is, hoe beter 
de warmte isolatie is. Rc (isolatiewaarde) wordt uitgedrukt in m2K/W.  
Vaak wordt ook de U waarde gegeven van constructies. U (warmteverlies) wordt uitgedrukt in W/m2K en is de inverse van de Rc waarde: Rc 
= 1/U. Hoe lager de U waarde is, hoe minder is het warmteverlies. 

http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/
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3 Inventarisatie aardgasvrije warmtetechnieken 

Aardgas wordt in de meeste woningen gebruikt voor: 

- Om op te koken 

- Voor  sanitair warm water (SWW)  

- Om de woning te verwarmen 

In een aardgasvrije woning wordt altijd gekookt op een inductiekookplaat en de benodigde warmte 

voor sanitair warm water en verwarming van de woning komt uit een warmtenet, warmtepomp, 

(pellet)houtkachel of duurzaam gas. 

Om aardgasvrij te kunnen worden, zal de huidige aardgas-infrastructuur voor de verwarming van de 

woningen en SWW moeten worden vervangen door een aardgasvrije warmte-infrastructuur. 

Mogelijke aardgasvrije warmte-infrastructuren zijn: 

- Duurzaam gas 

- Warmtenet 

- Houtstook 

- All-electric 

3.1 Duurzaam gas 
Met duurzaam gas worden groen gas (‘biogas’) en groene waterstof bedoeld. Om dit duurzaam gas 

voor de verwarming van een woning en SWW te kunnen gebruiken is een speciale cv-ketel nodig.  

3.1.1 Groen gas (biogas) 
Biogas is het resultaat van een vergistingsproces. Het heeft een andere verbrandingswaarde dan 

aardgas. Het transport van biogas kan daarom niet via het openbare gasnet plaatsvinden. Voor een 

biogas aansluiting is een rechtstreekse leiding naar de opwekbron nodig. 

Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot vergelijkbare verbrandingseigenschappen 

als het Gronings aardgas. Het kan daardoor op dezelfde manier worden gebruikt en verdeeld als het 

huidige aardgas. 

Er is in Nederland niet voldoende biomassa beschikbaar om op vergelijkbaar grote schaal als aardgas 

groen gas te produceren. Dat betekent dat het geen potentie heeft om op grote schaal benut te 

worden. Het beschikbare groen gas zal daarom alleen dicht bij de bron worden ingezet. 

Het is om dezelfde reden onwaarschijnlijk dat de netbeheerder groen gas zal leveren aan 

Zwanenbalg, mede ook omdat er voldoende alternatieven bestaan. 

3.1.2 Waterstof (warmte-opwekking)‡ 
Waterstof is een gas dat niet gewonnen wordt, zoals aardgas, maar dat geproduceerd moet worden. 

Vrijwel alle waterstof die op dit moment wereldwijd wordt geproduceerd is zogeheten ‘grijze 

waterstof’ en wordt uit aardgas verkregen. Hierbij komt CO2 vrij. Door elektrolyse kan zonder CO2 

uitstoot waterstof worden geproduceerd. Als hiervoor groene stroom wordt gebruikt, ontstaat 

‘groene’ waterstof. Op dit moment wordt op beperkte schaal geëxperimenteerd met het verwarmen 

van woningen met waterstof (bijv. in Rotterdam en Uithoorn). In Hoogeveen wordt als test een hele 

wijk van initieel 80 woningen gebouwd die op een standaard gasleiding netwerk zijn aangesloten 

 
‡ Door een leemte in de huidige Gaswet is deze niet van toepassing op waterstofleidingen. Hierdoor zijn aspecten als leveringszekerheid en 
consumentenbescherming niet geregeld. Daarnaast zal verwarmen met waterstof andere veiligheidsaspecten hebben dan die met aardgas. 
Dit kan een aanpassing van de woonhuisverzekering noodzakelijk maken.  
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waar doorheen waterstof wordt getransporteerd. (oplevering in 2022) De verwarming vindt plaats 

met een speciale waterstof cv-ketel. Vervolgens is het plan ook naastgelegen bestaande wijken om te 

bouwen van aardgas naar waterstof verwarming (vanaf 2023). Vanwege onder andere 

veiligheidsaspecten dient koken vanaf dan via inductie plaats te vinden.  

Goed om te weten is, dat waterstof per m3 een derde van de energie inhoud heeft van aardgas bij 

dezelfde gasdruk. Als nu per jaar 1500 m3 aardgas wordt verbruikt, zal dat straks dus 4500 m3 

waterstof zijn. Bij onlangs uitgevoerde proeven is geconstateerd dat ondanks de hogere 

verbrandingstemperatuur van waterstof minder NOx vrij komt dan bij aardgas. Tot voor kort ging 

men van het tegenstelde uit, namelijk 7x meer. 

Bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof via elektrolyse gaat ruim 30% energie verloren. 

Direct groene elektriciteit gebruiken is dus efficiënter en duurzamer dan het omzetten in waterstof. 

Een elektrische warmtepomp heeft een veel hogere efficiëntie ten opzichte van een waterstofketel. 

Met 1 kWh elektriciteit kun je met een lucht-water warmtepomp 4 kWh warmte maken, dus een 

rendement van 400%. Voor een waterstofketel is het overall rendement 64%. Voor verwarming met 

waterstof is dus ruim zes keer zoveel elektriciteit nodig dan met een lucht-water warmtepomp. Voor 

een bodemwarmtepomp is dat zelfs ruim acht keer. In onderstaande afbeelding is e.e.a. afgebeeld. 

(Bron: Liander) 

 

Om met groene waterstof te kunnen verwarmen is dus ook zes (acht) keer zoveel groene elektriciteit 

nodig, dus ook zes (acht) keer meer zonne- en windmolenparken dan nodig is voor een oplossing met 

warmtepompen. De stookkosten met groene waterstof zijn nog niet bekend. Verderop in document 

wordt op basis van vele aannames een m3 prijs voor groene waterstof berekend. Ondanks de flinke 

onzekerheid over de kostprijs van een m3 groene waterstofgas voor verwarming, heeft de gemeente 

Den Helder in 2020 toch gekozen voor groene waterstof als na te streven alternatief voor aardgas. 

Naast het enorme gebrek aan geschoold personeel, is dit ook uitvoeringstechnisch een mega klus 

voor Liander en installateurs. Hele straten/buurten/wijken, niemand uitgezonderd, dienen namelijk 

op hetzelfde moment over te stappen van aardgas naar waterstof.  

De kosten van het huidige Nederlandse aardgasnetwerk geschikt maken voor transport van waterstof 

worden geraamd op minimaal 700 miljoen euro.  

Netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken verwachten dat de inzet van groene 

waterstof tot zeker 2035 beperkt blijft tot de energie intensieve industrie en zwaar transport, en 

later wellicht uitgebreid wordt naar monumenten of (zeer) oude wijken die niet op andere manieren 

aardgasvrij kunnen worden. De volgende afbeelding is illustratief voor het voorgaande (bron: 
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Liander). 

Het is daardoor onwaarschijnlijk dat Liander waterstof gaat leveren aan Zwanenbalg nog afgezien van 

het hogere kostenplaatje voor de bewoner (zie later).   

  

 

3.1.3 Waterstof (energieopslag) 
Een andere mogelijke toepassing van waterstof in woningen is energieopslag. De door PV-panelen 

opgewekte stroom die op dat moment niet nodig is, wordt gebruikt om waterstof mee te maken, om 

later weer om te zetten naar elektriciteit, waarbij ook warmte vrijkomt voor de warmtepomp. Er zijn 

ook ontwikkelingen om met de opgeslagen waterstof een waterstof auto “op te laden”. Op dit 

moment is dat nog duur en zeer inefficiënt, maar dat kan veranderen als de salderingsregeling komt 

te vervallen en de gebruikte techniek innoveert. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen op het 

gebied van aluminium-ion batterij die een veel hogere vermogensdichtheid hebben dan de nu 

gebruikte lithium-ion batterij. De laadsnelheid is vele malen sneller dan die van het huidige type, 

waardoor een smartphone binnen 5 minuten volledig is opgeladen of de auto tijdens een korte 

plaspauze al voldoende is opgeladen om weer meerdere honderden kilometers te kunnen rijden. 

Wanneer dit type batterij op de markt komt, is nog niet bekend. Het wordt als een directe concurrent 

voor de waterstof auto gezien. 

Bij het omzetten van de elektriciteit naar waterstof en weer terug naar elektriciteit gaat elektrische 

energie verloren. Door de dubbele omzetting is het elektrisch totaalrendement minder dan 40%. Bij 

gebruik van een warmtepomp komt het totale warmterendement op ongeveer 150%. (zie afbeelding, 

bron: Liander) 
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3.2 Warmtenet 
Een warmtenet is een infrastructuur waarbij meerdere gebouwen door dezelfde warmtebron 

verwarmd worden. Voordeel van een warmtenet is het kleine ruimtebeslag in de woning t.o.v. een 

warmtepomp. In Julianadorp is voor zover bekend geen warmtenet aanwezig en ook geen industrie 

aanwezig die warmte over heeft. Een oplossing kan dan een lokaal warmtenet zijn. Een lokaal 

warmtenet kan gevoed worden met duurzame warmte, zoals bijvoorbeeld warmte uit 

oppervlaktewater, rioolwater, grondwater of uit de bodem op grote diepte§.  

Warmtenetten zijn duur vanwege het aparte leidingwerk in de grond, het warmteverlies tijdens het 

transport naar de woningen en de energie die nodig is om de warmte te transporteren. Daarom is 

een nieuw warmtenet alleen betaalbaar in wijken met een hoge bouwdichtheid (hoogbouw) en met 

een verzekerde afname (door woningcorporaties). Warmtenetten worden interessant vanaf clusters 

met 500 woningen. In Zwanenbalg is de bouwdichtheid laag, zijn er geen corporatiewoningen en 

bestaat het risico voor een exploitant dat de groep afnemers te klein is, omdat niet alle particuliere 

woningeigenaren zullen willen aansluiten.  

In combinatie met de lage bouwdichtheid en de relatief lage warmtevraag door de kleine schaal en 

het recente bouwjaar van de woningen zorgt dit ervoor dat het aanleggen van een financieel 

rendabel lokaal warmtenet in Zwanenbalg een zeer beperkte kans van slagen heeft.  

Voorts heeft de gemeente Den Helder al in juli 2020 besloten dat een warmtenet geen optie is als 

vervanging van verwarming door aardgas. 

3.3 Houtstook 
Vanwege de problematiek rond houtstook (o.a. geuroverlast en fijnstof) worden pelletketels en 

andere houtgestookte cv in dit document niet als een reële toekomstbestendige optie meegenomen. 

3.4 All electric 
In een all electric woning wordt een woning verwarmd met een elektrische warmtepomp, soms in 

combinatie met infraroodpanelen, en/of een elektrische boiler voor warm tapwater (SWW). Er 

bestaan lucht-water, bodem-, PVT en WKO warmtepompsystemen en een elektrische cv-ketel is ook 

mogelijk. 

In combinatie met zonnepanelen op het dak kan een ‘all electric ’ woning op jaarbasis zelf de 

elektriciteit opwekken die voor de warmteopwekking nodig is.  

Warmtepompen maken gebruik van energie uit de bodem, oppervlaktewater, lucht of zon, die ze 

met elektriciteit uit het net verder opwarmen. Ook biedt een warmtepomp de mogelijkheid voor 

koeling in de zomer. 

 
§ Bijvoorbeeld: De Energie Combinatie Wieringenmeer gebruikt een warmtebron op 2250 meter diepte. Hiermee wordt water met een 
temperatuur van 92°C opgepompt. 
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Aandachtspunt is dat warmtepompen een woning verwarmen met water op lage temperatuur (35°C 

tot maximaal 50°C). Terwijl een cv-ketel vaak een watertemperatuur van 70°C of zelfs meer heeft. 

Het warmteafgifte systeem in de woning (zoals radiatoren) is op deze hoge temperatuur berekend en 

zal vrijwel zeker moeten worden aangepast om het warmte afgifte systeem geschikt te maken voor 

een lage temperatuur verwarming. Dit kan tot flink wat eenmalige additionele kosten leiden. 

Verwarmen met infraroodpanelen levert een hoog elektriciteitsverbruik op en geeft zeer plaatselijke 

stralingswarmte in een ruimte. Het is daarom vooral geschikt als tijdelijke (bij)verwarming op een 

specifieke plek in de woning of voor korte duur, bijvoorbeeld in de badkamer. Met een 

infraroodpaneel wordt vrijwel alleen stralingswarmte gemaakt en geen lucht opgewarmd!! 

Een elektrische cv heeft weliswaar als voordeel dat het een kleinere installatie is dan een 

warmtepomp, maar het rendement is minder dan 100% en dus vele malen lager dan van een 

warmtepomp (400%). Het kan wel als back-up van een warmtepomp worden gebruikt. 

Een warmte-koude-opslag (WKO) systeem is met name geschikt voor appartementen en 

utiliteitsbouw waar ook behoefte is aan een grote koelvraag. Toepassing voor grondgebonden 

vrijstaande woningen is daarom niet te verwachten.  

In de volgende paragrafen worden de warmtepompsystemen beschreven die voor Zwanenbalg het 

meest geschikt zijn. 

3.4.1 Lucht-water warmtepomp 
Dit type warmtepomp is de meest betaalbare warmtepomp. De meest voorkomende lucht-water 

warmtepomp produceert warm water met een binnen unit en een buitenunit. De buitenunit kan aan 

de gevel, op het garage dak of in de tuin worden geplaatst. Nadeel is dat de buitenunit geluid 

produceert, zowel omgevings- als contactgeluid. Zet de buiten unit dus niet vlak bij een 

slaapkamerraam. Het rendement van een moderne lucht-water warmtepomp is ongeveer 400%, dit 

betekent dat met 1 kWh elektrische energie 4 kWh warmte wordt opgewekt.  

Per 1 januari 2021 zijn strengere eisen aan het omgevingsgeluid gesteld. Overdag mag de unit op de 

erfgrens maximaal 45 dB produceren en ’s avonds en ’s nachts 40 dB. Zo nodig kan een speciale 

geluiddempende behuizing over de buiten unit geplaatst worden. Het rendement van de 

warmtepomp wordt hierdoor nauwelijks beïnvloed.  

In verband met de ligging dicht bij de kust wordt aangeraden een type te kiezen die al af fabriek 

beschermd is tegen corrosie. Het wordt echter ten zeerste aangeraden de buiten unit van een extra 

anti-corrosie coating te voorzien. De kosten hiervan zijn € 700,00 tot € 800,00.  

3.4.2 Bodemwarmtepomp 
Een bodemwarmtepomp met gesloten bodemwarmtewisselaar maakt gebruik van de temperatuur 

van de bodem om warmte en koude te produceren. Hiervoor is of een diepe verticale boring nodig of 

een paar honderd meters horizontale leidingwerk in de tuin. Dit horizontale leidingnetwerk moet wel 

flink onder de vorstgrens worden aangelegd.  

Aan een verticale boring als warmtebron zijn wel wat risico’s verbonden: 

- Door uitputting van de bron kan de opgepompte temperatuur zodanig laag worden dat het 

rendement van de warmtepomp sterk terugloopt tot zelfs ver onder die van een lucht-water 

warmtepomp. Om de kans daarop te verkleinen is het raadzaam de capaciteit van de bron 

een stuk hoger te kiezen dan nodig is. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan omdat er 

dieper moet worden geboord. 

- Bij een defect aan de warmtebron zal herstel lastig tot onmogelijk zijn. 
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- Vanwege het doorboren van bepaalde grondlagen, kan de drinkwaterwinning worden 

geschaad. 

Ook oppervlaktewater kan als warmtebron door een dergelijke warmtepomp worden gebruikt. 

Voorwaarde is wel dat het water voldoende stroomt daar anders de kans bestaat dat er ijsafzetting 

plaatsvindt op de warmtewisselaar in het water, waardoor de warmte overdracht sterk wordt 

beperkt.  

Voor het gebruik van de genoemde bodemwarmtebronnen is sinds 2015 een vergunning van de 

gemeente nodig. Het rendement van een bodemwarmtepomp is minimaal 600%, dit betekent dat 

met 1 kWh elektrische energie minimaal 6 kWh warmte wordt opgewekt. 

Het voordeel van de bodemwarmtepomp is dat in de zomer tegen geringe kosten de woning ook kan 

worden gekoeld met gebruik van de bodemkoude. Het warmte afgifte systeem in de woning moet 

hier wel geschikt voor zijn om bijvoorbeeld condensatie te voorkomen. Nadeel van de 

bodemwarmtepomp is dat deze veel duurder is dan de luchtwarmtepomp en dat er buiten de 

woning in de grond geboord moet worden of de hele tuin overhoop moet worden gehaald.  

Of een bodemwarmtepomp mag worden toegepast in Zwanenbalg, is niet onderzocht. 

3.4.3 PVT warmtepomp 
Een PVT warmtepomp wekt warmte op met PVT panelen op het dak. Voordeel is dat deze panelen 

ook elektriciteit opwekken en geen geluid produceren. Nadeel is dat ook deze warmtepomp duurder 

is dan de lucht-water warmtepomp en dat er geen ‘goedkope’ koeling wordt geleverd zoals met de 

bodemwarmtepomp. Het is wel mogelijk om een koelmodule te plaatsen. 

3.4.4 Hybride warmtepomp 
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een aardgas gestookte cv-ketel en een lucht-water 

warmtepomp. Als het buiten niet te koud is, zal de warmtepomp voor de warmteopwekking zorgen. 

Zodra de buitentemperatuur onder de 4°C (instelbaar) komt, neemt de aardgas gestookte cv-ketel 

het over. Dit schakelpunt is afhankelijk van de warmte capaciteit van de warmtepomp en de warmte 

behoefte van de woning. Hoe lager de warmte behoefte is hoe lager de temperatuur kan worden 

ingesteld en er dus minder aardgas voor de verwarming nodig is. Een eerste benadering is dat 60% 

van de warmte wordt opgewekt door de warmtepomp en dus 40% door de cv-ketel. Bij een 

jaarverbruik van 1700m3 aardgas met een cv-ketel betekent dat voor een hybride warmtepomp 

2100kWh en 680m3 aardgas. Met de huidige tarieven zullen hiermee de stookkosten € 370 per jaar 

minder zijn. Bij een 90%/10% verdeling is het € 560 per jaar. 

Vanwege het aardgas gebruik is een hybride warmtepomp niet een definitieve oplossing voor het 

aardgasvrij verwarmen van de woning. Toch kan het als tussenoplossing dienen zolang nog niet 

voldoende energiebesparende maatregelen zijn genomen en de cv-ketel al vervangen moet worden. 

Het risico bestaat dan echter dat warmte besparende maatregelen worden uitgesteld omdat de cv-

ketel dat wel compenseert, maar wel met hogere verwarmingskosten en meer CO2 uitstoot dan met 

alleen een warmtepomp,  

Een warmtepomp kan (waterzijdig) redelijk simpel parallel over een bestaande cv-ketel worden 

aangesloten. Dit wordt een bivalente oplossing genoemd. De warmtepomp verzorgt dan standaard 

de verwarming en de cv-ketel alleen het SWW. Of de warmtepomp verzorgt zowel de verwarming 

van de woning en het SWW en de cv-ketel komt alleen in actie als het buiten te koud buiten is. Als er 

voldoende  warmte besparende maatregelen zijn genomen, kan de cv-ketel worden verwijderd en de 

gasaansluiting worden opgeheven.  
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3.5 Investerings- en energiekosten warmtebron 
In onderstaande tabel worden de indicatieve investeringskosten en energiekosten voor de warmte 

opwekking met elkaar vergeleken, uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 1.700 m³ gas per 

woning in Zwanenbalg. In de genoemde bedragen is geen rekening gehouden met de toekomstige 

toename van de energiebelastingen en ISDE subsidies.  

De energiebelasting op waterstof is nog niet bekend. In hoofdstuk 8 is met de nodige aannames een  

berekening gemaakt dat 1 m3 waterstofgas ca. € 0,48 gaat kosten. De jaarlijkse verwarmingskosten 

met waterstof zullen daardoor fors duurder zijn dan die met aardgas verwarmen. Door het drie keer 

hogere gebruik zal een gasmeter moeten worden toegepast die daar geschikt voor is. Het 

bijbehorende capaciteitstarief is € 553,03 in plaats van € 204,70 voor een standaard aardgasmeter. 

De kosten tussen haakjes gelden, indien de elektriciteit voor de warmtepomp door PV-panelen wordt 

opgewekt, zolang het salderen op jaarbasis van kracht blijft. 

Uit de tabel blijkt dat de investering in een warmtepomp hoger is dan de investering in de andere 

technieken, maar dat de jaarlijkse energiekosten voor warmte fors lager zijn dan de energiekosten 

met een cv ketel, hybride ketel, waterstofketel of warmtenet. Dat geldt zeker als de met PV-panelen 

zelf opgewekte elektriciteit daarvoor wordt gebruikt.  

Ook blijkt uit de tabel dat gerekend over 15 jaar, verwarmen met groene waterstof ruim 2x duurder 

is dan met een luchtwater warmtepomp (zonder eigen PV-panelen). Hierbij wordt expliciet vermeld, 

dat voor de prijs van 1 m3 groene waterstof € 0,48 is gebruikt. Of dit reëel is, zal de tijd moeten 

uitwijzen. Veel zal afhangen hoe de politiek de energiebelastingen gaat herverdelen. 

Indien voor een warmtepomp wordt gekozen, zullen er ook kosten gemaakt moeten worden voor 

het aanpassen van het warmteafgifte systeem. Dit geldt ook voor een lage temperatuur warmtenet.  

Bij het plaatsen van een cv-ketel, hybride cv-ketel of waterstof ketel  dient tegenwoordig tevens 

verplicht de rookgas/dakdoorvoer set te worden vervangen. 

De aanschafkosten van een waterstof ketel zullen in de beginfase hoog zijn. Er is aangenomen dat de 

kosten uiteindelijk zullen dalen tot iets boven de prijs van een aardgas cv-ketel. 

De kosten voor het eventueel moeten aanpassen van het gasleidingnetwerk tussen gasmeter en cv-

ketel zijn buiten beschouwing gelaten. 

De vastrecht- en huurkosten van een gas- en warmtenetaansluiting zijn meegenomen in de jaarlijkse 

gebruikskosten. 

** 
 

cv-ketel Hybride 
cv-ketel 

Waterstof-
ketel 

Warmtenet 
†† 

All-electric 
Lucht-water  

warmtepomp 

All-electric 
Bodem 

warmtepomp 

Indicatie 
investeringskosten 

€ 2.500 € 6.500 -  
€ 8.000 

€ 3.000 € 5.000 -  
€ 10.000 

€ 8.000 -  
€ 10.000 

€ 18.000 -  
€ 22.000 

Indicatie jaarlijkse 
gebruikskosten 

€ 1.795 € 1.425 
(€ 1.115) 

€ 3.200 € 2.080 € 900 
(€ 380) 

€ 640 
(€ 295) 

Indicatie kosten 
gedurende 15 jaar 

€ 29.425 € 27.875 - 
€ 29.375 

(€ 23.225 – 
€ 24.725) 

€ 51.000 € 36.200 - 
€ 41.200 

€ 21.500 - 
€ 23.500 

(€ 13.700 - 
€ 15.700) 

€ 27.600 - 
€ 31.600 

(€ 22.350 - 
€ 26.350) 

 

Voor de kosten van het aanpassen van het warmte afgifte systeem zijn geen richtbedragen te 

 
** Prijspeil maart 2021, 1 m3 aardgas = € 0,82, 1kWh = € 0,22, 1 m3 waterstof = € 0,48 (na 2035 en grootschalige productie). Kosten met 
gebruik van door PV-panelen opgewekte elektriciteit à € 0,07 per kWh tussen haakjes. 
†† Kosten warmtenet op basis van toegestane prijzen van ACM. 
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noemen omdat elke woning een eigen aanpak vereist. Achterin dit document zijn enige globale 

berekeningen gedaan. 

Indien de aanpassingen gedaan kunnen worden door bestaande radiatoren te vervangen door types 

die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming, blijven de kosten beperkt tot meerdere 

honderden euro’s per radiator zonder ventilator en ruim duizend euro voor de types met ventilator 

(excl. installatie). De types met ventilator hebben kleinere afmetingen dan die zonder, maar maken 

ca. 30dB geluid. Hoewel dit relatief weinig is, kan dat toch als hinderlijk worden ervaren (zeker in een 

slaapkamer).  

Het installeren van een vloer- of wandverwarming is vele malen duurder (meerdere duizenden 

euro’s). Voor vloerverwarming en in iets mindere mate wandverwarming  geldt dat het comfort sterk 

verbeterd wordt, niet alleen door de gelijkmatige warmte straling maar ook de stofwervelingen en 

stofnesten in en achter de radiatoren behoren tot het verleden. Een ander voordeel van 

vloerverwarming is dat een behaaglijk comfort wordt bereikt bij een lagere ruimte temperatuur, wat 

natuurlijk weer in de stookkosten scheelt. 

Voor vele energie besparende maatregelen zijn subsidies van gemeente en/of overheid beschikbaar. 

Voor de actuele subsidie mogelijkheden van de overheid wordt verwezen naar: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde.  

Ook de gemeente Den Helder heeft een subsidie regeling: 

https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid.  

Verder heeft de gemeente Den Helder in de wijken Tuindorp en De Schooten een collectieve 

inkoopactie voor het verbeteren van de isolatie van de woningen gehouden. Dit gebeurde in 

samenwerking met het duurzaambouwloket van de gemeente (www.duurzaambouwloket.nl). Voor 

2021 moet nog een wijkproject worden opgestart.  

3.6 Vergelijken aardgasvrije infrastructuren 
In de volgende tabel worden de besproken aardgasvrije infrastructuren met elkaar vergeleken voor 

de woningen in Zwanenbalg. 

 Duurzaam gas Warmtenet Warmtepompen 

Is het binnen 10 jaar 
beschikbaar? 

nee nee Ja, nu al 

Ruimtebeslag t.o.v. cv-ketel gelijk minder meer 

Koel mogelijkheden? nee nee ja 

Lagere energiekosten? nee nee ja 

Moeten het warmte afgifte 
systeem worden aangepast? 

nee Ja, kan een flinke 
eenmalige  

kostenpost zijn 

Ja, kan een flinke 
eenmalige 

kostenpost zijn 

Aandachtspunten Groen gas (biogas) 
vanwege schaarste 
niet beschikbaar. 
Groene waterstof  

is duurder. 

Een lokaal warmtenet 
ligt niet voor de hand 

vanwege kleine schaal, 
lage bouwdichtheid en 

lage warmtevraag. 

Bij lucht/water 
warmtepompen 

dient geluidshinder 
voorkomen te 

worden. 

 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid
http://www.duurzaambouwloket.nl/
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Buurtanalyse 
Zwanenbalg is met ruim 200 woningen redelijk kleinschalig. De bouwdichtheid is laag vanwege de 

voornamelijk vrijstaande woningen en de woningen zijn alle in particulier eigendom. De meeste 

woningen zijn gebouwd tussen 1998 en 2004. Onderzocht moet worden welke isolatie waarde is 

toegepast voor de bouwelementen van de woningen. De bouwtekeningen moeten hier helderheid in 

geven maar ook de kwaliteit van de bouw speelt hierin een zeer belangrijke rol. Daarna kan een plan 

worden gemaakt om zo nodig het warmteverlies per bouwdeel te verminderen. 

4.2 Aardgasvrije infrastructuren 
Voor alle aardgasvrije energiebronnen geldt dat er gekookt wordt op een inductie kookplaat. 

Vanwege de redelijk goede isolatie en de kleinschaligheid is het onwaarschijnlijk dat er in de 

toekomst biogas beschikbaar wordt gesteld aan Zwanenbalg. Dat geldt ook voor waterstof, dat met 

name zal worden ingezet voor de energie intensieve industrie, elektriciteitsvoorziening en zwaar 

transport, en later wellicht voor monumenten of zeer oude wijken. Daarbij is groene waterstof pas 

ver na 2035 in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Al zijn lokale oplossingen met een 

waterstofbuffer in een wijk ook mogelijk. 

Er bestaan nog geen plannen om een warmtenet in Julianadorp te realiseren.  

Voor een nieuw lokaal warmtenet met een duurzame bron (bijvoorbeeld oppervlaktewater of 

bodemwarmte) zorgen de lage bouwdichtheid voor hoge kosten voor de bewoners. Daarbij is de 

onzekerheid voor een exploitant groot, omdat er geen verzekerde afname is van woningcorporaties 

en de warmteafzet relatief klein is vanwege de kleine schaal en de redelijk goede isolatie. 

Een all-electric oplossing is voor de komende 15 – 20 jaar daarom de meest voor de hand liggende 

keuze om Zwanenbalg aardgasvrij te maken. Warmte wordt dan opgewekt door een warmtepomp. 

Voor het elektriciteitsnetwerk betekent dit een zware belasting. Enerzijds neemt het 

elektriciteitsverbruik in de winter door de warmtepompen toe en zal er gedurende de 

zomermaanden veel elektriciteit teruggeleverd worden door de PV-panelen. Bekend is dat het voor 

Liander in de Kop van Noord-Holland een uitdaging is om tijdens deze piekbelastingen de 

elektriciteitsvoorziening binnen de wettelijke grenzen te laten functioneren. Het flink verlagen van de 

netspanning in Zwanenbalg in november 2020 en onlangs in mei 2021 is daar een voorbeeld van. Het 

verder voldoende robuust maken van het elektriciteitsnetwerk in Zwanenbalg zal nog zeker tot 2024 

en mogelijk zelfs 2030 duren. Dit kan belemmerend zijn voor de energietransitie. 

4.3 Kosten 
De investeringskosten voor het aardgasvrij maken van de woning zijn fors en vrijwel zeker 

economisch niet rendabel. Daar staat tegenover dat meerdere maatregelen het wooncomfort sterk 

verhogen en de jaarlijkse verwarmingskosten een stuk lager zullen zijn.  

Zowel de overheid als de gemeente geven subsidies voor te nemen energiebesparingsmaatregelen: 

- https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde 

- https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid 

 

Houd beide websites goed in de gaten want het subsidie beleid is weinig consistent. Het zou zonde 

zijn als geen gebruik wordt gemaakt van deze subsidie mogelijkheden.  

Daarnaast zijn er leningen af te sluiten tegen een gunstig rentetarief.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid
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5 All-electric 

In het voorgaande is beredeneerd dat voor de komende 15 – 20 jaar een all-electric oplossing het 

beste past bij de woningen in Zwanenbalg voor een aardgasvrije warmte infrastructuur.  

All-electric betekent dat de volledige energiebehoefte van de woning wordt gerealiseerd met 

elektriciteit als energiebron. Daarnaast is de verwachting dat er meer elektrische voertuigen moeten 

worden opgeladen. Het is nu al bekend dat het elektriciteitsnetwerk van Zwanenbalg niet voldoende 

robuust is om deze extra belasting in de toekomst aan te kunnen. Volgens de RES-NHN heeft Liander 

nog tot 2030 nodig om het elektriciteitsnetwerk van de Kop van Noord-Holland weer toekomst vast 

te maken.  

In een all-electric woning wordt gekookt m.b.v. inductie. Hiermee wordt ca. 40 m3 gas per jaar 

bespaard. Naast het vervangen van de gaskookplaat door een inductiekookplaat, zal ook een aparte 

elektriciteitsaansluiting gemaakt moeten worden. Een goed moment om over te stappen op inductie 

koken is bij een renovatie van de keuken, maar tussendoor kan natuurlijk ook als de uitsparing in het 

aanrechtblad even groot of eenvoudig passend te maken is voor de inductie kookplaat. 

Los van de energietransitie is het sowieso raadzaam om de energiebehoefte van de woning zo laag 

mogelijk te maken (CO2 reductie), maar voor een all-electric oplossing is dit een absolute voorwaarde 

om überhaupt op all-electric te kunnen overschakelen. Anders zal het overstappen op een 

warmtepomp alleen maar teleurstellingen opleveren en een misinvestering blijken te zijn.  

Met andere woorden het is veel belangrijker, zelfs essentieel, om het energiegebruik van de woning 

te minimaliseren voordat naar een aardgasvrije all-electric oplossing wordt overgestapt. 

Vooruitlopend op de keuzes die de gemeente gaat maken, kan als bewoner al veel zelf worden 

gedaan om de verwarmingskosten te verminderen. Essentieel is dat de aanpassingen planmatig en in 

de juiste volgorde worden gedaan. Laat de werkzaamheden waarvoor vakkennis nodig is, uitvoeren 

door vaklieden. Ga niet altijd voor de goedkoopste oplossing, dat kan later duurkoop blijken te zijn. 

Op bijvoorbeeld www.parisproofplan.nl is veel informatie te vinden hoe zo’n proces zou kunnen 

verlopen. Informatie van die website is mede gebruikt in het vervolg van dit document. 

Elke woning is anders, dus hier een plan beschrijven dat voor elke woning geldt, is niet mogelijk. Wel 

verloopt het aanpassen van de woning via dezelfde route, waarbij soms stappen kunnen worden 

overgeslagen omdat die al goed genoeg zijn. 

Nogmaals: maak eerst een plan voordat er tot aanpassingen van de woning wordt overgegaan en 

doe dit in de goede volgorde!! Pas als de woning “warmtepomp proof” is, heeft het zin een 

warmtepomp aan te schaffen. Bedenk dat het proces van aanpassingen aan de woning vele jaren in 

beslag zal/kan nemen. 

Daarnaast is het kiezen van een energieleverancier die echte groene stroom en gas levert, nu al een 

flinke stap in het verminderen van de eigen CO2 voetafdruk. 

  

http://www.parisproofplan.nl/
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6 Stappenplan 

Het verduurzamen van de woning om deze geschikt te maken voor aardgasvrij verwarmen, verloopt 

via een aantal stappen. In onderstaande afbeelding (Bron: onbekend) is dit weergegeven. 

 

In de volgende paragrafen wordt elke stap nader toegelicht. 

6.1 Huidige situatie 
Begin met het in detail vastleggen van de eigenschappen van de woning.  

Wees kritisch, denk daarbij aan: 

- Staat van de woning v.w.b. onderhoud, bouwkundige mankementen, schilderwerk 

- Rc-waarden volgens bouwtekening, controleer de kwaliteit van de bouw, de isolatiedikte van 

vloer, gevel en dak 

- Hoeveel m2 glas, type, ouderdom, U-waarden, staat van de kozijnen 

- Gebruiksoppervlakte en hoe wordt dat gebruikt, woonkamer, werkkamer, slaapkamer(s), 

douche, zolder, keuken, bijkeuken, garage, kelder, bergruimte 

- Gebruikte apparatuur, gas-, inductiekoken, combi-oven, waterkoker, close-in boiler, 

espressomachine, vaatwasser, wasmachine, wasdroger, enz 

- Energiegebruik per jaar, gas en elektriciteit 

- Energieopwekking, cv-ketel, open haard, houtkachel, sfeerhaard, warmtepomp, zonneboiler, 

PV-panelen 

- Manier van ventileren, ventilatieroosters, type mechanische ventilatie, balansventilatie 

- Groepenkast, 1- of 3-fase aansluiting, hoeveel groepen waarvoor in gebruik, ruimte voor 

uitbreidingen 

- Aantal personen, 1 of 2 volwassenen, opgroeiende kinderen, studerende kinderen, (vaak) 

veel bezoekers/eters 

- Klachten, te warme of te koude plekken, vervelende geuren, vochtigheid, schimmel, kierende 

ramen en deuren, koude trek, tocht, enz. 

- Wensen voor toekomstige aanpassingen, vergroten woning, serre, dakkapel, levensloop 

bestendig maken, e-auto, tuinrenovatie, dakpannen vervangen, einde levensduur parket, 

enz. 
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Maak vervolgens een plan (routekaart) hoe de woning kan worden aangepast naar geschikt voor 

aardgasvrij. Gebruik daarvoor de info uit de volgende paragrafen. Leg het einddoel vast wat er 

bereikt moet worden gegeven de technische en financiële mogelijkheden. 

Een onafhankelijke deskundige kan helpen een totaalplan te maken. LET OP: Een installateur is in de 

basis geen onafhankelijke deskundige omdat hij er belang bij heeft zijn eigen spullen te verkopen en 

mogelijk niet van alle uit te voeren werkzaamheden voldoende vakkennis heeft. 

De aanschaf van een warmtepomp is pas de laatste stap in het proces van de woning aardgasvrij 

maken. Er zijn vele te onderzoeken en te realiseren stappen nodig voordat de aanschaf van een 

warmtepomp zinvol is. Dit proces kan/zal meerdere jaren in beslag nemen. 

6.2 Gebouwschil verbeteren 
De tweede stap is de gebouwschil verbeteren. 

Met de gebouwschil worden alle bouwdelen bedoeld die aan de buitenwereld grenzen, dus vloer, 

gevels en dak. 

6.2.1 Rc-waarden 
Indien de Rc-waarden van vloer, gevels en dak 3,5 m2K/W of beter zijn, zijn geen aanpassingen nodig. 

Zo niet, dan zal dit aanpassen naar een hogere Rc waarde zeer wenselijk zijn om onnodig 

warmteverlies te voorkomen. Laat dit na-isoleren aan de vakman over om bijvoorbeeld 

vochtproblemen te voorkomen. 

6.2.2 Ramen 
Ramen zijn de grootste warmte lekken in een gevel. Het vervangen van het oude dubbelglas door 

HR++ isolerend glas beperkt dit warmteverlies al aanmerkelijk.  

De huidige isolatiewaarde van dubbelglas is stukken beter dan die van zo’n 20 jaar geleden. Tripleglas 

isoleert nog beter en biedt een hoger comfort vanwege de mindere koude straling. 

Het 20 jaar oude dubbelglas dat in de meeste woningen van Zwanenbalg aanwezig zal zijn, heeft 

waarschijnlijk een Ug-waarde van ca. 3 W/m2K. Voor het huidige dubbelglas is dat ca. 1,1 W/m2K. Dit 

betekent bijna een factor drie minder warmteverlies. Driedubbelglas heeft een Ug-waarde van ca. 

0,6 W/m2K en zelfs nog lager is mogelijk. Kies altijd voor een vulling met edelgas. De standaard 

afstandshouders, die zorgen voor de isolerende ruimte tussen de glasplaten, zijn van aluminium. 

Warm Edge afstandshouders hebben een grotere isolerende werking en besparen dus nog meer 

energiekosten. Met een Warm Edge afstandshouder is een reductie op de Ug van 0,1 tot 0,2 W/m2K 

mogelijk. Daarnaast zal er minder snel condensatie langs de randen van het raam optreden en is het 

in allerlei kleuren verkrijgbaar. De meerkosten zijn beperkt.  

In de afbeelding hierna is het effect van de verschillende beglazingstypen te zien op de oppervlakte 

temperatuur van het glas aan de binnenzijde bij een buiten temperatuur van 0°C en een binnen 

temperatuur van 20° C. Hoe hoger de glastemperatuur aan de binnenzijde is, hoe minder koude 

straling en koude val bij het raam wordt ervaren. Vanaf 17° C oppervlakte temperatuur wordt geen 

koude val meer ervaren. Dit verhoogt het comfort ten zeerste naast uiteraard de flink lagere 

stookkosten. 

In een bestaand raamkozijn kan het oude dubbelglas vervangen worden door nieuw dubbelglas 

(HR++) zonder het kozijn te hoeven aanpassen mits deze natuurlijk in goede staat is. Driedubbelglas 

is (veel) dikker en zwaarder dan dubbelglas. De standaard glaslatten kunnen dan niet meer worden 

toegepast. Vervanging door driedubbelglas betekent meestal dat het kozijn moet worden vervangen,  

aangepast (opgedikt) of dat er speciale glaslatten moeten worden gemaakt.  
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Indien het kozijn niet meer in een goede staat is, is het te overwegen om het hele kozijn te vervangen 

door een goed isolerende versie in combinatie met driedubbelglas. Bij een verbouwing is het advies 

altijd voor een isolerend kozijn en driedubbelglas te kiezen. De kosten van driedubbelglas zijn dan 

beperkt meer dan die van HR++ glas. 

 

 

6.2.3 Ventilatiesysteem 
Het is aannemelijk dat in Zwanenbalg een van de twee volgende ventilatiesystemen zijn toegepast: 

- Systeem C, luchtafvoer met een mechanische ventilatie box en luchttoevoer via 

ventilatieroosters en kieren. Alle afgezogen warme lucht verdwijnt hiermee naar buiten. 

- Systeem D, balansventilatie unit of ook WTW-ventilatie unit genoemd. 

Zowel luchtafvoer als luchttoevoer vindt actief met een ventilator plaats, daar waar de 

luchtstromen elkaar kruisen in de WTW-unit wordt de warmte uit de afgezogen lucht 

overgedragen aan de vers aangezogen buitenlucht. De efficiëntie van dit proces is minimaal 

80% en kan tot 95% zijn. Er verdwijnt dan dus nog maar 5% warmte in de buitenlucht i.p.v. 

100% bij systeem C. Alle warmte die wordt teruggevoerd, hoeft dus minder te worden 

opgewarmd! Voorwaarde is wel dat er goed onderhoud wordt gedaan, zoals op tijd de 

luchtfilters schoonmaken of vervangen. 
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Het zal duidelijk zijn dat een ventilatie systeem D verreweg de voorkeur heeft boven systeem C. 

Als de woning niet voorzien is van een centrale WTW installatie, zal het achteraf installeren van de 

toevoer luchtkanalen van zo’n WTW veel breekwerk en hoge kosten met zich meebrengen. Tijdens 

een grote verbouwing kan dat mogelijk worden meegenomen. Vergeet hierbij niet alle 

ventilatieroosters goed luchtdicht te maken of beter te verwijderen. De praktijk leert dat ook 

gesloten ventilatieroosters toch lucht lekken, vooral als de wind op die gevel staat. 

Tegenwoordig is er ook een oplossing waarbij de genoemde toevoerkanalen niet nodig zijn. De 

voorverwarmde lucht van de WTW unit wordt dan in de ruimte van de traphal of de centrale hal 

geblazen. Boven elke deur van de woonkamer, slaapkamer en/of werkkamer wordt dan een kleine 

CO2 gestuurde ventilator geplaatst die de ‘vuile’ lucht de hal inblaast. Via de kier onder de deur 

wordt dan verse lucht toegevoerd (de ventilatieroosters zijn immers dicht).  

Een ander alternatief is het plaatsen van decentrale WTW units. Deze doen hetzelfde als een centrale 

WTW installatie, namelijk verse lucht voorverwarmd de betreffende ruimte inblazen. 

Ook het installeren van een decentrale WTW installatie in bestaande woningen is ingrijpend. Het is te 

overwegen dit alleen te doen voor de kamers die veel gebruikt worden zoals de woonkamer. De 

kosten bedragen ca. € 2.000 per unit exclusief installatie. Prijzig dus. 

Als een centrale WTW ventilatie systeem niet mogelijk is, kan overwogen worden om een ventilatie 

warmtepompboiler te plaatsen. Deze vervangt de mechanische ventilatie box en is voorzien van een 

voorraadvat tapwater van 200 of 300 liter. Met behulp van een kleine warmtepomp en de warmte in 

de afgezogen ventilatielucht wordt dit water opgewarmd tot de vereiste 60°C. De cv-ketel hoeft dan 

geen warmwater meer te maken. De warmwaterfunctie van de cv-ketel kan dus uitgezet worden. 

Tevens kan het vermogen van de cv-ketel (flink) worden teruggeschroefd omdat nu alleen de woning 

hoeft te worden verwarmd.  

Indien niet wordt geswitcht naar systeem D vervang de oude mechanische ventilatie (MV) unit dan 

door een met een DC motor. In de oude MV unit zit vrijwel zeker een AC motor die veel meer stroom 

verbruikt dan de DC versie. De terugverdientijd ligt in de orde van zo’n 3 à 4 jaar. Maar ondertussen 

wordt er natuurlijk wel minder elektriciteit gebruikt en dus is de CO2 voetafdruk kleiner. 

6.2.4 Kierdichting 
Met kierdichting wordt voorkomen dat onbedoeld koude lucht binnenkomt (infiltratie) en warme 

lucht de woning verlaat (ex-filtratie). Met het volgende simpele proefje kunnen de meeste kieren al 

worden opgespoord. Zet de afzuigkap en de ventilatie op de maximale stand en ga vervolgens met 

een rookpen langs alle kieren en naden. De rook dient recht omhoog te kringelen. Elke andere 

richting betekent dat er een luchtlek is. Een kiertest kan ook met een speciale professionele “blower 

doortest” gedaan worden. Hiermee kan een groter drukverschil met de buitenlucht (onderdruk of 

overdruk) worden gerealiseerd, waardoor ook de kleine(re) kieren ontdekt worden. In Nederland is 

de kierdichtheidsnorm gebaseerd op qv;10. Dit betekent dat een 10 Pa drukverschil wordt gemaakt, 

die vergelijkbaar is met windkracht 1,5 Bft. Beter is de test uit te voeren volgens de Duitse N50-norm, 

wat gelijk staat aan 5 Bft en meer realistisch is aan de kust. De gemeten waarde is de hoeveelheid 

luchtvolume dat per uur “weglekt”, en dus weer aangevuld en verwarmd moet worden. Het beste 

kan deze blowertest in de winterperiode worden gedaan omdat als onderdeel van de blowertest ook 

warmtebeelden worden gemaakt. Een blower doortest kost ongeveer € 550,00 en geeft veel inzicht 

in de staat van de woning. 
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De meest voorkomende kieren zijn: 

- Brievenbus 

Sluit de huidige brievenbus opening goed luchtdicht af of overweeg een buiten brievenbus te 

nemen. 

- Kierende ramen en buitendeuren door kromtrekking of versleten tochtstrippen. 

Vooral buitendeuren zullen afhankelijk van temperatuurverschil tussen binnen en buiten en 

de luchtvochtigheid flink krom kunnen trekken, waardoor de aanwezige tochtstrippen niet 

meer aansluiten tegen de deur. Het monteren van tochtstrippen die de grotere kier wel 

afsluiten is dan een oplossing. Een betere oplossing is de deur vervangen door een 

isolerende versie waarbij goed gekeken moet worden naar de kierdichting met het 

bestaande kozijn.  

De beste maar ook duurste oplossing is de deur inclusief kozijn te vervangen door een 

isolerend kozijn en idem dito deur. Zowel de isolatie als de kierdichting is dan optimaal. 

Voor een optimaal resultaat is wel vereist dat bij vervanging van de deur het afhangen van de 

deur secuur plaatsvindt om tijdens alle seizoenen een goede luchtdichte afsluiting te 

verkrijgen. 

- Wandcontactdozen in de buitengevel 

Hiermee worden niet de waterdichte wandcontactdozen buiten bedoeld, maar wel die 

bijvoorbeeld in de woonkamer of keuken in de muur van een buitenmuur zitten. Het komt 

namelijk regelmatig voor dat door slordig werk tijdens de bouw, de ruimte achter de 

wandcontactdoos in open verbinding staat met de luchtspouw van de gevel. In de spouw 

heerst in principe de buiten temperatuur en is winddruk aanwezig als de wind tegen die 

gevel blaast of heerst onderdruk als de wind op de tegenover gelegen gevel staat. 

- Kruipluik, zowel controleren op kieren als op isolatie 

- Alle binnendeuren van ruimtes die een verbinding naar buiten hebben, wc, douche, kelder, 

meterkast, bijkeuken,.. 

- Aansluiting dak op gevel 

In de bouwtekening moet staan, hoe deze verbinding gemaakt zou moeten zijn. Een 

bouwkundige kan uitsluitsel geven over de kwaliteit van deze verbinding. Als de verbinding 

nog goed bereikbaar is, kan met de rookpen test of een warmtebeeld camera al veel duidelijk 

worden. 

- Aansluiting tussen dak-elementen 

Veel woningen zullen een dak hebben dat opgebouwd is uit prefab geïsoleerde dakdelen die 

met een kraan op het huis zijn gehesen. De ruimte tussen de dakdelen moet goed luchtdicht 

zijn gemaakt. Met een warmtebeeldcamera kunnen deze eventuele bouwfouten worden 

opgespoord. 
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- Aansluiting kozijnen en vensterbanken op metselwerk 

Als hier via de spouw bijvoorbeeld mieren naar binnen kunnen wandelen, is er een luchtlek.  

- Doorvoeren 

De doorvoeren door het dak of gevel voor bijvoorbeeld de cv-ketel, ventilatie en droger 

dienen luchtdicht te zijn uitgevoerd. Het komt regelmatig voor dat dat niet (meer) het geval 

is. 

- Openhaard, houtkachel 

Het schoorsteenkanaal dient goed afgesloten te kunnen worden als er niet gestookt wordt, 

anders verdwijnt er onbedoeld veel warmte via de schoorsteen naar buiten. 

- Afzuigkap 

Indien de afzuigkap een eigen luchtkanaal naar buiten heeft, moet er een klep in dit 

luchtkanaal of de afzuigkap zelf zitten die alleen opent als de afzuigkap in werking is. 

WAARSCHUWING: Het dichten van kieren mag alleen als de ventilatie op orde is. Bij onvoldoende 
ventilatie zullen vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat ontstaan. 

 

6.3 Warmte 
De derde stap is het optimaliseren van de warmtevraag van de woning: 

- Warmte voor de woning zelf 

- Warmte voor warm tapwater (SWW=sanitair warmwater) 

6.3.1 Warmtevraag verminderen 
Met een aantal simpele maatregelen kan het gasverbruik al worden verminderd zonder daar grote 

investeringen voor te hoeven doen. Hierbij valt te denken aan: 

- Waterzijdig inregelen van de cv-installatie, inclusief verlagen van de cv-watertemperatuur. 

Hiermee is al een besparing van 10 tot 20% en in sommige gevallen zelfs 30% op het 

jaarlijkse gasverbruik mogelijk.  

Sinds 10 maart 2020 is het verplicht dat verwarmingssystemen waterzijdig worden 

ingeregeld. Deze verplichting geldt bij nieuwe woningen en als de warmtebron, cv-ketel of 

(hybride) warmtepomp, wordt vervangen of vernieuwd. Let daar dus op als bijvoorbeeld de 

oude combi-cv-ketel wordt vervangen.  

Er is maar één goede manier om waterzijdig in te regelen, namelijk alle radiatoren voorzien 

van een drukgecompenseerd of “constant flow” ventiel (dat is de aansluiting op de radiator 

waarop de thermostaatknop zit bevestigd) en een cv-pomp die onafhankelijk van hoeveel 

radiatoren open staan, een constante druk levert. Dit type ventielen zijn voorzien van een 

instelmogelijkheid waarmee onafhankelijk van de druk de maximale volumestroom wordt 

ingesteld.  Zo’n ventiel kost ongeveer € 25,00 - € 30,00 (exclusief installatie) en in een niet te 

oude cv-ketel kan de pomp op constant druk gezet worden. Met een app (bijv. HyTools van 

IMI Heimeier of Installer App van Danfoss) is de optimale instelling van hun constant flow 

ventielen (respectievelijk het type Eclipse en RA-DV) te bepalen op basis van de radiator 

afmetingen, de aanvoertemperatuur, de gewenste retour watertemperatuur en 

ruimtetemperatuur. Hiermee wordt bereikt dat de retour watertemperatuur nooit te hoog 

zal kunnen zijn. De ruimte temperatuur kan zoals gebruikelijk met de thermostaatkraan 

geregeld blijven worden. Bij het waterzijdig inregelen hoort ook de maximale temperatuur 

die de cv-ketel mag leveren (zie hieronder).  

Elke installateur zou deze werkzaamheden inmiddels moeten kunnen, maar zelf doen kan 
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ook. Verder zijn op internet meerdere advertenties te vinden voor het waterzijdig inregelen 

van de cv-installatie.  

Waterzijdig laten inregelen zonder de juiste ventielen toe te passen is weggegooid geld. 

Opmerking: Als de aanvoer watertemperatuur aangepast wordt, zal ook de waterzijdige 

inregeling moeten worden aangepast. Aangezien de constant flow ventielen nu al aanwezig 

zijn, is de met de app bepaalde nieuwe instelling eenvoudig zelf aan te passen. 

- De meeste cv-ketels staan ingesteld op een hoge watertemperatuur van 70°C of zelfs nog 

hoger. De retourwatertemperatuur zal dan zeer waarschijnlijk boven de 55°C zijn. Velen 

realiseren zich niet dat de cv-ketel dan een rendement van slechts 90% heeft. Pas als de 

retourwatertemperatuur onder de 50°C is, wordt een rendement van 107% gehaald!! Het 

verlagen van de cv-watertemperatuur naar om te beginnen 60°C is dus een aanrader. Bij een 

lagere watertemperatuur zal het opwarmen van de ruimte echter trager verlopen dan men 

gewend is bij een hogere watertemperatuur. Ook de warmtestraling van de radiatoren zal 

sterk verminderen. 

- Als er (vrijwel) altijd iemand thuis is, overweeg dan om ‘s nachts geen lagere 

ruimtetemperatuur in te stellen en de cv watertemperatuur op 50°C of zelfs nog lager te 

zetten. Houd er dan wel rekening mee dat het opwarmen van een normaal onverwarmde 

kamer dan (zeer) lang kan duren als de radiatoren niet worden aangepast! (zie later) 

Bij een lage(re) cv watertemperatuur hoeft de cv nu minder hard te werken en zal een hoger 

rendement hebben en dus een lager verbruik hebben. Aan de andere kant wordt er nu in de 

nacht warmte opgewekt. Afhankelijk van het warmteverlies van de woning zal het 

gasverbruik nagenoeg gelijk blijven, maar het comfort hoger zijn.  Het volgende testje maakt 

duidelijk hoe het gesteld is met het warmteverlies van de woning na alle genomen 

maatregelen. Zet op een koude dag de verwarming uit. Meet nu de tijd die verstrijkt totdat 

de ruimtetemperatuur 2°C is gedaald. Als deze tijd minder dan 4 uur is, dan heeft het continu 

verwarmen ‘s-nachts geen zin. Er wordt dan voor de buitenlucht gestookt. Kijk dan nog eens 

kritisch naar de genomen maatregelen m.b.t. isolatie en kierdichting.  

Een alternatief is dan om ’s-nachts de ruimte temperatuur niet met 5°C maar met 2°C te 

verlagen. Het warmteverlies blijft dan beperkt en in de ochtend is het sneller warm en hoeft 

de cv-ketel niet zo lang hard te werken.    

- Radiatorfolie achter de radiatoren die tegen een buitenmuur staan, besparing ca. 5 tot 10m3 

gas per m2 radiatorfolie per jaar 

- De pomp van de vloerverwarming kan een flinke stroomvreter zijn als deze niet wordt 

aangestuurd vanuit een regelsysteem en dus altijd aanstaat. Voorzie deze pomp dan van een 

pompschakelaar (kosten ca. € 50). Hiermee wordt op jaarbasis zeker de helft van het 

elektriciteitsgebruik bespaard. De economische terugverdientijd is hiermee iets meer dan 

een jaar. Kies wel een pompschakelaar die in de zomer de pomp periodiek 1 à 2 minuten laat 

draaien om verkalking te voorkomen. Kijk ook kritisch naar de pompsnelheid (geldt ook voor 

de pomp van de cv-ketel). Vaak staat deze op maximaal (stand 3 op oudere types) terwijl met 

een lagere stand de vloerverwarming ook goed zijn werk doet. 

Voor iemand die een beetje handig is, kunnen deze maatregelen voor het grootste deel zelf worden 

uitgevoerd. De hierna beschreven zaken zijn duurder en moeten vrijwel zeker door vaklieden worden 

uitgevoerd. 

6.3.2 Warmteafgifte systeem 
Een warmtepomp verwarmt de woning met een veel lagere water temperatuur dan de huidige cv-

ketel dat doet. Het warmte afgifte systeem in de woning moet daarvoor geschikt worden gemaakt. 
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Eerst zal bepaald moeten worden wat op basis van een warmteverlies berekening de benodigde 

warmte per ruimte is bij min 10°C buitentemperatuur. Op basis hiervan en de aan- en aanvoer 

temperaturen kan bepaald worden of de bestaande radiatoren voldoende zijn of vervangen moeten 

worden door types geschikt voor lage watertemperaturen. 

Er zijn grofweg drie soorten warmteafgifte systemen: 

- Radiatoren 

Door de flink lagere water temperatuur (bijvoorbeeld 35°C) zal het warmtevermogen van 

een radiator fors afnemen‡‡ en ook de warmte stralingscomponent zal nog nauwelijks 

aanwezig zijn. Met ventilatoren onder de radiator geplaatst, kan het rendement zo’n 15% 

verhoogd worden. Dit is vrijwel zeker onvoldoende om de warmte afgifte weer op peil te 

krijgen. 

Om dit op te lossen kunnen de radiatoren vervangen worden door types die geschikt zijn 

voor lage temperatuur verwarming (LTV). Deze LTV radiatoren kunnen fors groter zijn dan de 

te vervangen hoge temperatuur verwarming (HTV) radiator. Afhankelijk van het gekozen 

type kan ook een elektriciteitsaansluiting nodig zijn. Een standaard wandcontactdoos (WCD) 

volstaat hiervoor. 

- Vloer- of wandverwarming 

Vloer- en wandverwarming zijn lage temperatuur verwarmingssystemen (LTV). 

Het vervangen van de (verlijmde) parketvloer is een ideaal moment om in de dekvloer de 

slangen van vloerverwarming te leggen of eventueel tevens de slangen van de oude 

vloerverwarming te verwijderen, die hebben immers ook niet het eeuwige leven. Houd 

hierbij wel rekening met andere leidingen in de dekvloer zoals voor elektriciteit, data en 

radio/tv. De nieuwe vloerbedekking moet wel geschikt zijn voor vloerverwarming. Verder 

moet de warmteweerstand van de vloerbedekking (zeer) gering zijn. Soms wordt ook 

plafondverwarming toegepast. 

Een vloer- of wandverwarming heeft meestal een eigen pomp om het cv-water door de 

slangen te pompen. De oudere types zijn echte stroomvreters. Vervang deze door een label 

A pomp en bespaar zo flink op de elektriciteitskosten. 

- Convectoren 

Onder voorwaarden geschikt voor lage temperatuurverwarming. 

Een overweging is om bij het vervangen van de parketvloer de eventueel aanwezige 

convectorput te verwijderen en de vloerverwarming tot aan de raamgevel door te leggen. 

Immers door het betere isolatieglas (HR++ of HR+++) is een convectorput niet meer nodig om 

de koude val langs de ramen te neutraliseren en het scheelt stofwervelingen.  

Voor alle genoemde aanpassingen aan het warmte afgifte systeem geldt, laat u informeren door een 
deskundige. Een onafhankelijk advies wordt gegeven door bijvoorbeeld het duurzaam bouwloket van 

de gemeente: https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente. 

Zijn de aanpassingen aan het warmte afgifte systeem voltooid, test tijdens een winterperiode of bij een 

lage cv water temperatuur de woning comfortabel op temperatuur wordt gehouden. Verlaag de water 

temperatuur steeds iets totdat het niet meer comfortabel wordt in de woning. Dit is dan de minimum 

temperatuur die de warmtepomp moet opwekken bij de gegeven buitentemperatuur, zonintensiteit en 

wind. Een aanvoer watertemperatuur van maximaal 40°C is prima maar 35°C is uiteraard beter.  

Houd er wel rekening mee dat een LTV systeem traag reageert op wijzigingen. Dit geldt zowel voor het 

verlagen van de cv-watertemperatuur als het verhogen. 

 
‡‡ Rekenvoorbeeld: een radiator met een vermogen van 2000 Watt bij een aanvoer watertemperatuur van 75°C, een retour 
watertemperatuur van 65°C en een ruimtetemperatuur van 20°C, zal bij 35°C aanvoer watertemperatuur en 30°C retour watertemperatuur 
nog maar 325 Watt afgeven, dat is dus slechts 16% van het oorspronkelijke vermogen. 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente
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6.3.3 Warmwater maken 
Tot nu toe maakt de cv-ketel het warme tapwater. Voor het verwarmen van koud (ca. 10°C) naar 

warm tapwater (60°C) is een hoog vermogen nodig (>20kW). Dat gebeurt met een rendement van 

slechts 50-70%. Bedenk dat het vermogen van een cv-ketel bepaald wordt door de hoeveelheid 

warm tapwater dat per minuut nodig is, de cw-waarde. Hoe hoger de cw-waarde, hoe groter het 

vermogen van de cv-ketel moet zijn. Een ligbad snel vullen vereist veel meer cv-ketel vermogen dan 

douchen onder een spaardouchekop. Voor het verwarmen van de woning zelf is veel minder 

vermogen nodig (ca. 10kW voor een standaard geïsoleerde woning op Zwanenbalg). 

Een warmtepomp heeft de hoogste efficiëntie als deze min of meer continu werkt. Het af en toe veel 

warm tapwater moeten produceren is dus inefficiënt en vereist een hoog vermogen dat verder niet 

gebruikt wordt. Om dat te omzeilen wordt een apart boilervat voor warm tapwater geplaats. De 

warmtepomp verwarmt dit boilervat als er geen warmte nodig is voor de woning. De grootte van dit 

boilervat is afhankelijk van het gebruik. Voor korte douchebeurten onder een spaardouchekop 

volstaat een vat van 200-300 liter. Voor het snel meerdere keren achter elkaar vullen van een ligbad 

is al gauw een 1000 liter boilervat nodig. Dit geeft een hoge vloerbelasting waar de vloer wel geschikt 

voor moet zijn. 

Met een zonneboiler kan ook warmwater worden gemaakt. Bedenk wel dat dit alleen in de zomer 

redelijk goed werkt. Er zal altijd een naverwarmer nodig zijn om het water ook buiten de 

zomerperiode naar 60°C te verwarmen. Een warmtepomp is ongeschikt om als naverwarmer te 

functioneren. Als het buffervat van twee warmtespiralen is voorzien, kunnen de zonnecollector en de 

warmtepomp tezamen voor de verwarming van het SWW zorgen. In de zomer zal de warmtepomp 

dan ontlast worden maar in de winterperiode niet. Het geld van een zonneboiler systeem kan 

daarom beter eerst aan andere zaken besteed worden.  

Tijdens het douchen wordt het warme water maar kort (nog geen seconde) gebruikt voordat het in 

het doucheputje verdwijnt. Met speciale warmtewisselaars kan de warmte in het wegstromende 

douchewater worden gebruikt om het koude water voor te verwarmen. Bekende voorbeelden zijn 

een 2 meter lange verticale pijp en een horizontale douchegoot. Denk er over na om deze toe te 

passen tijdens een renovatie van de douche. Er bestaan ook douches die het wegstromende water 

deels hergebruiken en met schoon warmwater weer op temperatuur brengt. Het waterverbruik is 

dan nog maar 1,2 liter per minuut en er wordt tot 80% op de verwarmingskosten bespaard. Wat het 

contact met het water betreft, is dit hetzelfde als in een ligbad. Voor dit type douche moet wel een 

stevig gevulde portemonnee worden meegenomen (vanaf ca. € 4.000, excl. installatie). 

Indien de lengte van de leidingen van de cv-ketel of het tapwaterbuffer naar de keuken lang zijn, 

wordt er veel water en warmte verspilt voordat het warme water uit de kraan in de keuken stroomt. 

Een oplossing hiervoor is: 

- Een close-in boiler 

De inhoud van deze boiler is meestal 10 liter en het water wordt continu op 60°C gehouden. 

- Een doorstroomheater 

Een doorstroomheater heeft geen buffervat en verwarmt het water alleen als er vraag is. 

Hier is veel vermogen voor nodig, minimaal 11 kW en daardoor alleen geschikt als er een 

stevige 3-fase netaansluiting is. Er bestaan ook kleinere doorstroomheaters maar die leveren 

minder warm en/of minder liter/minuut tapwater. Voor even de handen wassen of afwasje 

kan dat voldoende zijn. Voor doorstroomheaters is op jaarbasis de minste elektriciteit nodig. 

- Een kokendwaterkraan 

De Quooker is het bekendste merk. De hoeveelheid liter/minuut warm tapwater is minder 
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dan bij de doorstroomheater. Daardoor kan worden volstaan met een enkele 16A automaat 

in de groepenkast. 

Er zijn nog meer mogelijkheden om warm tapwater te maken zoals een eco-boiler. Voor meer 

informatie over de alternatieven wordt verwezen naar bijvoorbeeld het Paris Proof Plan e-boek 

(www.parisproofplan.nl).  

6.3.4 Warmtebron kiezen 
Na al die jaren, als alle warmte besparende maatregelen zijn genomen, is pas de keuze van een 

nieuwe warmtebron aan de orde. De woning kan nu tijdens een hele winter comfortabel warm 

gehouden bij een lage cv-water temperatuur van de cv-ketel van maximaal 50°C, maar 35°C – 40°C is 

uiteraard vele malen beter.  

Dit vervangingsmoment wordt mede bepaald door wat de gemeente voor Zwanenbalg heeft bedacht 

als oplossing voor de energietransitie.  

Is dit een financieel aantrekkelijke oplossing, kies daar dan voor. Maar als dat pas over meerdere 

jaren is, is een lease warmtepomp een te overwegen optie mits tussentijds het leasecontract kan 

worden opgezegd of verlengd. 

Duurt het echter nog ca. 15 jaar of zelfs langer voordat de gemeentelijke wijktransitie plaatsvindt, 

kies dan voor de financieel meest gunstige oplossing voor over de hele periode. Gelet op de relatief 

lage gebruikskosten zal dat vrijwel zeker een warmtepomp zijn.    

Afhankelijk van de gekozen oplossing zal de warmtepomp ook het warme tapwater moeten 

verzorgen. 

Op www.warmtepompweetjes.nl is veel informatie te vinden over de warmtepomp, inclusief, 

aandacht voor de valkuilen en optimalisaties. Als het huiswerk is gedaan, kan contact worden 

gezocht met een installateur voor een offerte op maat. Vraag altijd bij meerdere installateurs een 

offerte aan, maar hou het aantal beperkt. Vraag door als iets onduidelijk is.  

Let erop dat de waterzijdige inregeling over gedaan moet worden als van een cv-ketel overgestapt 

wordt naar een warmtepomp. Een moderne cv-ketel werkt meestal met een temperatuurverschil 

van 10 - 20 °C tussen aanvoer en retour watertemperatuur terwijl dat voor een warmtepomp ca. 5 °C 

is. 

6.4 Elektriciteit 

6.4.1 Elektriciteitsgebruikers 
Naast de al genoemde warmtepomp en warm tapwater systemen zijn er natuurlijk nog meer 

gebruikers van elektriciteit. Ook daar zijn flinke energie besparingen te behalen. 

Alle verlichting is inmiddels natuurlijk al vervangen door LED. Toch? 

Maar denk ook eens aan de oude (> 7 jaar) apparaten te vervangen, zoals koelkast, vriezer, 

wasmachine en droger. Daar zijn tegenwoordig veel zuiniger types voor op de markt. Bijvoorbeeld 

een oud type combi-ketel heeft een rustgebruik van 18 Watt, terwijl een moderne versie nog maar 

enkele Watt gebruikt en dat dus jaar in jaar uit. Ook de cv-pomp is tegenwoordig stukken zuiniger en 

de verbranding van het gas zal efficiënter zijn. Wees dan ook niet verbaasd dat het elektriciteits-

gebruik van de oude combi-ketel op jaarbasis meer is dan die van een conventionele wasdroger. 

6.4.2 PV-panelen 
Een warmtepomp gebruikt voor het verwarmen van de woning ca. 3.500 kWh/jaar (excl. koelfunctie) 

voor een redelijk geïsoleerde woning. Hoe beter de isolatie is, hoe lager uiteraard de 

elektriciteitsbehoefte zal zijn.  

Ook de inductie kookplaat gebruikt elektriciteit, ca. 300kWh per jaar. 

http://www.parisproofplan.nl/
http://www.warmtepompweetjes.nl/
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Dit meer gebruik kan worden gecompenseerd door (extra) PV-panelen op het dak te leggen.  

Het is belangrijk dat eerst naar de conditie van het dak wordt gekeken voordat de pv-panelen 

worden gelegd. Bij gebreken aan dakpannen of de dakconstructie zelf is het raadzaam dit eerst te 

laten verhelpen voordat de PV-panelen worden geplaatst. PV-panelen leggen op rieten of zinken 

daken vereist specifiek kennis. Een hiervoor gecertificeerde installateur is in staat het juiste advies te 

geven. 

6.4.2.1 Salderen 

Opgemerkt wordt dat de zonnepanelen voornamelijk in de zomer elektriciteit opwekken terwijl de 

warmtepomp juist elektriciteit in de winter nodig heeft. Zolang de salderingsregel op jaarbasis blijft 

bestaan, is dat geen probleem voor de bewoner. Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoe de 

salderingsregeling geleidelijk zal worden aangepast vanaf 2023.  

Nu gelden er twee tarieven, normaal en dal. Het is te verwachten dat elektriciteitsprijs mee gaat 

bewegen met de prijs op de elektriciteitsmarkt. Dit betekent een hoge prijs als er weinig aanbod is en 

veel vraag en een lage prijs als er veel aanbod is en weinig vraag. Het toepassen van smart grid 

technologie wordt dan interessant om de elektriciteitskosten te beperken.  (zie later) 

6.4.2.2 Aanmelden 

Het plaatsen van een pv-paneel systeem moet worden gemeld bij de netbeheerder (Liander). Dit is 

een wettelijke verplichting van de bewoner. Wordt dat achterwege gelaten dan kan de 

energieleverancier besluiten de salderingsregel niet toe te passen. Aanmelden moet via 

www.energieleveren.nl gebeuren. Heeft de woning nog een analoge (Ferraris) meter, dan wordt 

deze tegenwoordig standaard verplicht vervangen door een slimme meter. 

Sinds 2019 mogen alleen gecertificeerde omvormers worden toegepast. Om verstoringen op het net 

te voorkomen, controleren netbeheerders sinds 27 april 2021 of gecertificeerde omvormers worden 

toegepast in nieuwe pv-paneel installaties. Bij toepassing van een niet gecertificeerde omvormer 

wordt geen toestemming meer gegeven voor het aansluiten van het pv-paneel systeem op het 

elektriciteitsnet.  

6.4.2.3 BTW terugvragen 

De betaalde BTW voor de PV-panelen installatie kan als particulier worden teruggevraagd bij de 

belastingdienst. De aanvraagprocedure is nogal complex en aan strikte regels gebonden. Zie 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-

zonnepanelen-ik-ben-particulier. Ook Milieu Centraal, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen 

Huis geven op hun websites veel informatie over de BTW terugvragen. 

Is er al eerder BTW teruggevraagd en wordt dat voor een uitbreiding van de pv-installatie nogmaals 

overwogen, pas dan op. Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/ik-

heb-al-btw-teruggevraagd-voor-zonnepanelen.  

Om niet opgezadeld te worden met een periodieke BTW aangifte, dient men zich bij de 

belastingdienst aan te melden voor de Kleine OndernemingsRegeling (KOR). Laat u zich goed 

informeren voordat u aan dit traject begint. 

6.4.2.4 Keuze energieleverancier 

Let erop dat een energieleverancier wordt gekozen die saldeert op het totale elektriciteitsgebruik en 

niet saldeert per tariefsoort (normaal en dal). Het elektriciteitsgebruik in de daluren is namelijk 

vrijwel zeker hoger dan de PV-panelen opwekken in de daluren. Het resulterende gebruik tijdens de 

daluren wordt dan afgerekend tegen het volle tarief en niet “weggestreept” tegen de terug 

geleverde elektriciteit tijdens de normaal tarief tijden.  

Kies ook een energieleverancier die echte groene stroom levert. 

http://www.energieleveren.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/ik-heb-al-btw-teruggevraagd-voor-zonnepanelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/ik-heb-al-btw-teruggevraagd-voor-zonnepanelen
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Wat duurzaamheid betreft is de beste manier om de zelf opgewekte energie van de PV-panelen 

direct te gebruiken.  

6.4.3 Elektriciteitsaansluiting 
Voor het volgende is enige technisch kennis en inzicht nodig. 

De genoemde Liander tarieven gelden voor 2021 en zijn incl. BTW. 

De meeste woningen zijn voorzien van een standaard 3 fasen kleinverbruik aansluiting met een 

maximum capaciteit van 3x 25A. Een enkele woning zal mogelijk nog een 1 fase kleinverbruik 

aansluiting ter grootte van 1x 35A hebben. Welke aansluiting is gerealiseerd in de woning, kan in de 

meterkast worden gezien.  

Voor beide type aansluitingen rekent Liander hetzelfde beheers tarief, namelijk € 274,18 per jaar.  

In de volgende afbeelding zijn de hoofdzekeringen van een 3 fasen aansluiting te zien met per fase 

een smeltzekering§§ met een gele merker in het midden. Geel duidt erop dat dit een 25A 

smeltzekering is. Een 35A smeltzekering heeft een zwarte merker. Bij een 1 fase aansluiting is slechts 

één van de drie smeltveiligheden geplaatst.  

Indien een smeltzekering doorsmelt, springt de merker (als het goed is) naar voren en blijft dan 

achter het glaasje van de witte schroefkop liggen. 

In de afbeelding is de door Liander verzegelde kap over de smeltveiligheden transparant. Er komen 

ook niet transparante kappen voor. De type aanduiding op de kWh meter zal dan uitsluitsel moeten 

geven of het een 1- of 3-fase aansluiting is.  

 

Door aardgasvrij te gaan verwarmen en koken zal het elektriciteitsverbruik toenemen. Vooral in de 

winter, als de PV-panelen weinig tot geen elektriciteit leveren, is er een kleine kans dat de maximum 

capaciteit van de aansluiting wordt overschreden. Met als gevolg dat een hoofdzekering doorslaat en 

Liander langs moet komen om dat te herstellen (hersteltarief tijdens kantoortijden € 82,28, overige 

tijden € 114,95). Hierbij wordt opgemerkt dat smeltzekeringen traag reageren en gedurende enige 

tijd een grotere stroom doorlaten zonder door te smelten.  

Om de kans op het doorsmelten te voorkomen kan worden gekozen voor een elektriciteitsaansluiting 

met een hogere capaciteit namelijk 3x 35A i.p.v. 3x 25A. Daar hangt echter wel een flink prijskaartje 

aan van € 1.047,20 per jaar in plaats van € 274,18 per jaar. Dat is dus elk jaar € 773,02 extra betalen 

 
§§ Smeltzekering is de formele benaming. Andere benamingen zijn smeltpatroon en stop (denk aan stoppenkast).  
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terwijl het aannemelijk is dat de overschrijding van de maximum capaciteit maar een paar keer per 

jaar voorkomt.  

Als geaccepteerd wordt dat er een (kleine) kans is dat een hoofdzekering doorsmelt met het daarbij 

behorende ongemak en kosten, is het niet nodig aanpassingen aan de groepenkast te doen of een 

aansluiting met een hogere capaciteit te nemen.  

Wil men dat risico niet lopen dan zijn de volgende mogelijkheden te overwegen. 

- Verdeel de grote verbruikers*** beter over de 3 fasen zodat onder normale 

gebruiksomstandigheden geen enkele fase te zwaar belast wordt. De aansluitingen in de 

groepenkast moeten dan worden herverdeeld over de 3 fasen.  

- Mocht dat toch niet voldoende zijn (zeer kleine kans)  dan kunnen een of meerdere 

grootgebruikers tijdelijk afgeschakeld worden bij (dreigende) overbelasting van een fase.  

Dit zijn beide eenmalige investeringen, waardoor het verzwaren van de capaciteit naar 3x 35A niet 

meer nodig is en zo jaarlijks € 773,02 wordt bespaard.  

De genoemde aanpassingen aan de groepenkast kunnen beter door een installateur uitgevoerd 

worden, bijvoorbeeld gelijktijdig met het plaatsen van een extra groep (automaat) voor de inductie 

kookplaat. Indien de groepenkast niet van een hoofdschakelaar is voorzien, zal tevens deze verplicht 

worden geplaatst. 

Als alternatief voor de beide aanpassingen aan de groepenkast kan er ook voor worden gekozen om 

de smeltzekeringen te vervangen door automaten. De bewoner kan dan zelf zonder tussenkomst van 

Liander de hoofdzekering (=automaat) weer inschakelen.  

Liander rekent eenmalig € 568,55 voor deze aanpassing. Deze kosten zijn ongetwijfeld lager dan de 

beschreven aanpassingen aan de groepenkast. Houd er wel rekening mee dat een automaat iets 

sneller reageert op een overstroom situatie dan een smeltzekering. 

De groepenkast van de woningen met een 1 fase aansluiting zijn niet geschikt om aardgasvrij te 

worden en zal eerst omgebouwd moeten worden naar een 3 fase groepenkast (die dus in eerste 

instantie met 1 fase gevoed wordt). Ook dit zijn werkzaamheden die beter door een installateur 

uitgevoerd worden.  

Pas daarna kan Liander de 1 fase aansluiting wijzigen in een 3 fase aansluiting à eenmalig € 324,97.  

Wordt (in de toekomst) een elektrische auto aangeschaft dan wordt aangeraden om een lader 

(laadpaal) te nemen die er voor zorgt dat de laadstroom wordt gereduceerd indien de maximum 

capaciteit van de netaansluiting wordt overschreden. Als alternatief kan natuurlijk geladen worden 

als andere grootverbruikers niet aan staan, bijvoorbeeld ‘s-nachts. Maar overdag laden als de PV-

panelen veel energie leveren, is beter voor het elektriciteitsnetwerk en mogelijk ook voor de 

portemonnee.  

Als de groepenkast aangepast moet worden voor bijvoorbeeld de inductie kookplaat, denk er dan 

over na welke aanpassingen in de (nabije) toekomst nog nodig zijn. Het is kosteneffectiever om die 

aanpassingen dan gelijktijdig te laten uitvoeren in plaats van later (bijv. 1x voorrijdkosten i.p.v. 2x). 

  

 
*** Denk hierbij aan: inductiekookplaat, wasmachine, wasdroger, magnetron, combi-oven, close-in boiler, waterkoker, espressomachine, 
vaatwasser, strijkbout, sauna, centraal stofzuigsysteem, warmtepomp, pomp voor tuinbesproeiing, laadpaal 
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Tenslotte: PV omvormers moeten zich automatisch uitschakelen indien de netspanning††† hoger is 

dan wettelijk toegestaan (253 V). Na aanhoudende klachten over een te hoge netspanning tijdens 

zonnige dagen heeft Liander in november 2020 en eind mei 2021 het elektriciteitsnetwerk van de 

buurt Zwanenbalg aangepast. De netspanning ligt nu standaard een stuk lager dan voorheen, nu ca. 

220 V, voorheen boven de 230 V. Of dit voldoende is voor de toekomst, zal moeten blijken. Tijdens 

zonnige dagen blijft de netspanning nu in ieder geval onder de 253 V waardoor de PV omvormers 

gewoon blijven werken.  

Volgens de RES-NHN zijn de problemen in de Kop van Noord-Holland uiterlijk in 2030 opgelost door 

het leggen van dikkere kabels en het plaatsen van meer en/of grotere transformatorhuisjes. De 

gemeente Den Helder speelt hierin een belangrijke rol om dat mogelijk te maken door het afgeven 

van vergunningen te versnellen. De kosten van deze aanpassingen bedragen tot 100 miljard voor 

heel Nederland. Het is daarom te verwachten dat de Liander tarieven in de komende jaren zullen 

stijgen. 

6.4.4 Smart grid 
Smart grid (SG) is een breed begrip. In deze context wordt er mee bedoeld dat vraag en aanbod van 

elektrische energie op elkaar wordt afgestemd. Dat kan in huis zijn met domotica, met meerdere 

buren, een wijk, enz. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat in een straat het laadvermogen van 

de laadpalen wordt afgestemd op het beschikbare vermogen. Of dat de wasmachine gestart wordt 

als er voldoende aanbod van elektriciteit is maar de vraag achterblijft. Sommige commercieel 

verkrijgbare apparaten zijn nu al te koop met een zogenaamde SG-ready functie. Met de juiste 

aansturing wordt de congestie (=piekbelasting) op het elektriciteitsnetwerk hiermee beperkt maar 

niet altijd voorkomen.  

Dit alles staat nog in de kinderschoenen. Ook zal de wetgeving hier voor aangepast moeten worden. 

6.4.5 Gelijkspanning 
Alle apparaten worden weliswaar aangesloten op het 230 V wisselspanningsnet, maar intern wordt 

altijd gelijkspanning gebruikt. Bij deze omzetting van wisselspanning naar gelijkspanning gaat energie 

verloren. De spanning die PV-panelen opwekken is gelijkspanning die in de omvormer naar een 230 V 

wisselspanning worden omgezet. Verder is het transport van gelijkspanning over lange afstanden een 

stuk efficiënter dan wisselspanning. De wetenschap onderzoekt daarom al een aantal jaren of het 

mogelijk is, om de wisselspanning van het 230 V net te vervangen door een gelijkspanning. Er zijn ook 

al oplossingen om met de naaste buren een eigen gelijkspanningsnet op te zetten. Dit alles staat nog 

in de kinderschoenen en het zal nog vele jaren duren voordat dit commercieel beschikbaar komt. 

Ook zal de wetgeving hier voor aangepast moeten worden. 

6.5 Gasaansluiting 
Zodra er geen gas meer nodig is voor koken, het verwarmen van de woning en warm water, kan de 

gasaansluiting worden opgeheven. De jaarlijkse netbeheerkosten van Liander (€ 204,70) en de vaste 

leveringskosten van de energieleverancier (afhankelijk van de energieleverancier ca. € 25 tot € 75 per 

jaar) komen dan te vervallen. 

Indien de gasaansluiting wordt opgeheven, wordt in principe ook de gasleiding van de aansluiting op 

de hoofdleiding in de straat tot aan de meterkast verwijderd. Indien mogelijk kan hiervan worden 

afgeweken.  

 
††† Wettelijk is geregeld dat de netspanning 230 V ± 10% moet zijn. De netspanning voldoet dus als deze tussen 207 V en 253 V is. Indien de 
spanning buiten deze grenzen ligt, dienen de PV-omvormers zich automatisch af te schakelen van het net. 
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Normaal kost het verwijderen van de gasaansluiting voor een grondgebonden woning  

€ 744,16. Sinds 1 maart 2021 is het vanwege de energietransitie tijdelijk kosteloos. Naar verwachting 

geldt dat tot medio 2023, als de nieuwe energiewet van kracht wordt, maar politiek kan tot een 

andere datum worden besloten.  

Het weer aansluiten op het gasnetwerk kost € 940,78. Na zo’n vier jaar zonder gasaansluiting is dit 

bedrag al bespaard aan jaarlijkse vaste kosten.  Zelfs als aan het eind van de levensduur van de 

warmtepomp (ca. 15 jaar) weer een gasaansluiting nodig is voor bijvoorbeeld groene waterstof, dan 

is er in die periode dus netto ca. € 2.500,00 bespaard op de vaste aansluitkosten. 

Via www.mijnaansluiting.nl moet het verwijderen of aansluiten van de gasaansluiting worden 

aangevraagd.   

http://www.mijnaansluiting.nl/
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7 Tenslotte 

Dit voorliggende document is opgesteld met als doel de bewoners van Zwanenbalg te informeren bij 

hun keuze om minder energie te gebruiken om uiteindelijk aardgasvrij te kunnen worden. De 

beschreven zaken zijn slechts een mogelijkheid en geen dwangmatigheid. Elke woning is anders!  

Elke bewoner zal voor zijn woning een eigen (gedetailleerd) energietransitieplan moeten maken. 

Hierbij kan de hulp van een onafhankelijk deskundige goed van pas komen. Doe de aanpassingen aan 

de woning op een planmatige wijze en in de juiste volgorde. 

Met nadruk wordt opgemerkt, dat elke bewoner/wooneigenaar er zelf voor verantwoordelijk is hoe 

en wanneer hij/zij voldoet aan de eis om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn, maar dat doel al in 2030 

bereiken is natuurlijk beter. De gemeente/overheid kan over de streefdatum natuurlijk een ander 

besluit nemen. 

Uiteindelijk bepaalt de gemeente hoe en wanneer Zwanenbalg verplicht aardgasvrij wordt. Maar dat 

betekent niet dat een bewoner van Zwanenbalg ondertussen geen maatregelen hoeft en kan nemen 

om het energiegebruik te verminderen waardoor naast de lagere energiekosten, het wooncomfort 

toeneemt en de CO2 voetafdruk wordt verminderd.  

Pas nadat voldoende maatregelen zijn genomen en de huidige warmteopwekker (cv-ketel) vervangen 

moet worden, kan voor een aardgasvrije warmteopwekker worden gekozen. Neem in deze keuze 

mee welk tijdsplan de gemeente heeft bedacht voor het aardgasvrij maken van Zwanenbalg. Bedenk 

hierbij dat de gemiddelde levensduur van een warmteopwekker ca. 15 jaar is en er dus tot aan 2050 

nog minimaal tweekeer de warmteopwekker vervangen moet worden. Elke keer is een gelegenheid 

om een stapje te vergroenen en dichterbij het einddoel te komen.  

Nogmaals: Niet alle maatregelen moeten in één keer! De kosten worden zo verspreid en ondertussen 

wordt al wel geprofiteerd van lagere energiekosten en een hoger wooncomfort.  

Houd de subsidie mogelijkheden goed in de gaten en pas de planning zo nodig aan om hiervan 

optimaal te profiteren. 

Bij voldoende belangstelling is het misschien mogelijk als collectief van meerdere wijkbewoners een 

offerte aan te vragen voor bijvoorbeeld isolatie, isolerend glas of een warmtepomp. Dit zal mogelijk 

tot een kosten reductie leiden. Al zal de diversiteit in de woningen van Zwanenbalg hier niet positief 

aan bijdragen. 
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8 Kosten 

In dit hoofdstuk zijn enkele indicatieve kosten berekeningen meer in detail vermeld. 

8.1 Waterstof kosten 
De kosten van een m3 groene waterstof kunnen als volgt berekend worden. 

8.1.1 Input gegevens 
De volgende input gegevens zijn gebruikt: 

- Het verbruik van aardgas in de huisinstallatie wordt gemeten en uitgedrukt in normaal-

kubieke meters. Het volume in de actuele situatie wordt hiermee teruggerekend naar het 

volume van het gas, uitgedrukt in standaard omstandigheden. De standaard is 0° C en 

1013,25 mbar. In de huisinstallatie zelf is de maximum voordruk 30 mbar (0,03 bar).  

- In 1 kg waterstofgas zit 11,1 m3 waterstofgas bij een druk van 1 bar. 

- Voor dezelfde warmte is 3x zoveel m3 waterstofgas nodig dan met aardgas.  

- Een waterstof cv-ketel heeft een gasdruk van 25 mbar nodig. Dit is vergelijkbaar met een 

aardgasgestookte cv-ketel. 

8.1.2 Aannames 
De volgende aannames zijn gedaan: 

- De productieprijs‡‡‡ bij grootschalige productie bedraagt voor 1 kg groene waterstofgas 

minimaal € 2,60. Daar moeten nog de afschrijving op de installatie, rente en de 

bedrijfskosten van totaal ca. € 2,00 bij opgeteld worden. De minimale kostprijs voor 1 kg 

groene waterstof wordt dan € 4,60 excl. BTW, dat is € 5,566 incl. BTW. Het is te verwachten 

dat deze prijs zal zakken zodra er een overcapaciteit in de productie ontstaat. Vooralsnog is 

dat voorlopig niet het geval. 

- Omdat er in 1 kg waterstof 11,1 m3 waterstof zit bij een druk van 1 bar en 0° C, geeft dit een 

leverprijs van € 5,566 / 11,1 = € 0,50144 incl. BTW voor 1 m3 waterstofgas.  

- De energiebelastingen en de Opslag Duurzame Energie (ODE) liggen voor waterstof nog niet 

vast. Nemen we nu aan dat de opbrengst voor de staatskas hetzelfde blijft dan moeten de 

huidige tarieven door drie gedeeld worden om de opslag per m3 waterstof te krijgen. Immers 

voor dezelfde warmte is 3x zoveel m3 waterstof nodig dan aardgas. 

8.1.3 Berekening 
Op basis van de bovenstaande gegevens en aannames is dan voor een m3 groene waterstofgas de 

volgende berekening te maken voor de consument. 

 

 
‡‡‡ Zie bijvoorbeeld https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/waterstof/ 

prijzen per m3 aardgas waterstof

energiebelasting gas 0,34862€      0,11621€      

Opslag Duurzame Energie Gas 0,08510€      0,02837€      

totaal heffingen excl. BTW 0,43372€      0,14457€      

BTW 0,09108€      0,03036€      

totaal heffingen Gas incl. BTW 0,52480€      0,17493€      

levertarief 0,30000€      0,50144€      

totaal consumenten tarief 0,82480€      0,67638€      

opslag is dan 175% 35%

https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/waterstof/
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Met dit consumententarief voor groene waterstof zijn de verwarmingskosten dus bijna 2½ keer zo 

hoog dan stoken met aardgas: € 0,82480 tegen 3x € 0,67638 = € 2,0291. 

De politiek heeft vaak bekend gemaakt dat ze er voor zorgen dat de energietransitie budgetneutraal 

zal worden uitgevoerd. Om dit waar te maken mag de prijs voor een m3 groene waterstofgas dan niet 

meer zijn dan € 0,82480 / 3 = € 0,27493. Dit kan bereikt worden door een forse verlaging van de 

productiekosten. De leverprijs moet dan ongeveer € 0,10 bedragen per m3 groene waterstof bij 

gelijkblijvende opbrengst voor de staatskas. Ofwel de productieprijs voor 1 kg groene waterstof moet 

dan dalen van € 5,566 naar ca. € 1,11 incl. BTW. Dit is niet realistisch omdat alleen al de afschrijving 

op de installatie en de bedrijfsvoering al gauw € 2,00 per kg bedragen.  

Nemen we nu aan dat de productieprijs voor 1 kg groene waterstof 50% minder wordt, dus ca. € 0,25 

dan is er voor de energiebelasting en ODE nog maar € 0,02 incl. BTW over. Ofwel de inkomsten voor 

de staatskas worden bijna 90% minder. Concreet betekent dit in dit scenario dat de inkomsten dalen 

van gemiddeld 1.500 m3 aardgas per jaar per woning x 7,9 miljoen woningen x € 0,52480 heffing per 

m3 = ruim 6,2 miljard euro naar 4.500 m3 groene waterstofgas per jaar per woning x 7,9 miljoen 

woningen x € 0,02 heffing per m3 = ca. 711 miljoen per jaar. De politiek zal dus keuzes moeten maken 

hoe dit verschil gecompenseerd gaat worden.  

In de rest van dit document wordt gerekend met het gemiddelde tussen deze twee uitersten, 

namelijk € 0,48 per m3 groene waterstof. Of dat reëel is, zal de tijd moeten uitwijzen. 

8.2 Warmtebron kosten 
In deze paragraaf worden de aanschaf en gebruikskosten van een warmtebron over een periode van 

15 jaar berekend zonder dat verder energiebesparende maatregelen worden getroffen. 

8.2.1 Input gegevens  
De volgende input gegevens zijn gebruikt (prijspeil maart 2021): 

- 1 m3 aardgas = € 0,82 
- 1 kWh elektriciteit afnemen = € 0,22 
- 1 kWh elektriciteit terugleveren = € 0,07 
- 1 m3 waterstof = € 0,48 (zie hiervoor) 
- 1 MJ warmte = € 26,06 (toegestane prijs volgens ACM). 

8.2.2 Aannames 
Het huidige aardgas verbruik bedraagt 1.700 m3 per jaar, dit is equivalent aan: 

- ca. 50,4 MJ warmte of 
- ca. 5.100 m3 waterstofgas of 
- ca. 3.500 kWh voor een lucht-water warmtepomp met een rendement van 400% (COP 4) of 
- ca. 2.335 kWh voor een bodem warmtepomp met een rendement van 600% (COP 6) of 
- ca. 680 m3 aardgas + ca. 2.100 kWh voor een hybride warmtepomp (40% aardgas/60% wp). 

 
Overige aannames zijn:  

- De gemiddelde onderhoudskosten zijn voor alle warmtebronnen gelijk, € 130,00 per jaar. 
- De vaste leveringskosten voor waterstof van de energieleverancier zijn gelijk aan die voor 

aardgas. 
- Een cw5 aardgasketel verbruikt ca. 4,1 m3/h om sanitair warmwater te maken. Aangenomen 

is dat een waterstofketel het drievoudige gebruikt, dus 12,3 m3/h. De meetcapaciteit van de 
gasmeter moet hiervoor geschikt zijn. Het capaciteitstarief van de waterstof gasmeter is 
gebaseerd op die van de aardgasmeter voor 10 m3/h – 16 m3/h. 
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- De vaste leveringskosten voor warmte van Liander en de energieleverancier zijn gelijk aan de 
door ACM maximaal toegestane tarieven. 

- De vermelde aanschafprijzen gelden inclusief installatie en inclusief verwijderen en afvoeren 
van de bestaande cv-ketel.  
Bij het plaatsen van een gas gestookte ketel wordt ook de dakdoorvoer vervangen (wettelijke 
verplichting). 

- Het elektriciteitsgebruik van de gas gestookte ketels is in de tabel buiten beschouwing 
gelaten. Dit bedraagt minstens 200 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan € 660,00 over de 
periode van 15 jaar of € 210,00 indien PV-panelen de elektriciteit leveren.  

 
 

8.2.3 Berekening 
 

Op basis van de bovenstaande gegevens en aannames is dan de volgende berekening te maken. 

 

De groene kolommen gelden indien door PV-panelen opgewekte elektriciteit wordt gebruikt. Dit 

geldt zolang de huidige salderingsregeling  van toepassing is. In de onderste rij is het verschil in 

verwarmingskosten berekend t.o.v. de aardgas gestookte cv-ketel over een periode van 15 jaar.  

8.3 HTV naar LTV kosten 
In deze paragraaf worden de kosten benoemd die nodig zijn om het hoge temperaturen warmte 

afgifte systeem geschikt te maken voor een lage temperatuur verwarming.  

8.3.1 Aannames 
Elke woning is uniek v.w.b. het geplaatste warmte afgifte systeem. In de ene woning worden 

bijvoorbeeld alleen radiatoren toegepast en in een andere is ook of alleen vloerverwarming 

toegepast. Dit maakt het onmogelijk om een algemeen geldend kostenplaatje te maken.  

Om toch enig inzicht in de kosten te geven, zijn de volgende aannames gedaan: 

- De woning wordt verwarmd door 12 radiatoren/convector met een vermogen van gemiddeld 

850 Watt bij een stookregime van 70/50/20§§§. 

- Zeven stuks worden vervangen door LTV radiatoren zonder ventilator. 

- Vier stuks worden vervangen door LTV radiatoren met een ventilator. 

- De radiator in de douche wordt niet vervangen, maar er wordt een infrarood paneel 

toegevoegd. 

- Het LTV stookregime is 35/30/20. 

- Bij elke LTV radiator met ventilator is al een WCD in de directe nabijheid aanwezig.  

Indien de vloerverwarming is aangelegd als hoofdverwarming dan liggen de slangen meestal op ca. 

10 cm afstand van elkaar. Met het opnieuw waterzijdig afregelen van de verdeler kan dan 

waarschijnlijk een goed werkende vloerverwarming gekregen worden bij een aanvoer 

watertemperatuur van 40° C.  

 
§§§ 70/50/20 betekent dat de aanvoer watertemperatuur 70° C is, de retour watertemperatuur 50° C en de ruimtetemperatuur is 20° C. 

cv-ketel waterstof warmtenet

aanschafkosten 2.500,00€     6.500,00€     6.500,00€     3.000,00€       5.000,00€     8.000,00€       8.000,00€      18.000,00€   18.000,00€   

verbruik m3, kWh of MJ per jaar 1700 680 2100 2100 5100 50,4 3500 3500 2335 2335

prijs/eenheid 0,82€             0,82€             0,22€         0,07€             0,48€               26,06€           0,22€               0,07€               0,22€             0,07€             

onderhoudskosten per jaar, excl. onderdelen 130,00€        130,00€        130,00€          130,00€        130,00€           130,00€          130,00€         130,00€         

totaal gebruikskosten per jaar 1.520,00€     690,00€        460,00€     150,00€        2.580,00€       1.440,00€     900,00€           380,00€          640,00€         290,00€         

vaste leveringskosten energieleverancier per jaar 70,00€           70,00€           70,00€           70,00€             140,71€        

vaste leveringskosten Liander per jaar 205,00€        205,00€        205,00€        553,00€          495,80€        

totaal kosten per jaar 1.795,00€     1.425,00€     1.115,00€     3.200,00€       2.080,00€     900,00€           380,00€          640,00€         290,00€         

totaal kosten over 15 jaar 29.425,00€  27.875,00€  23.225,00€  51.000,00€    36.200,00€  21.500,00€     13.700,00€    27.600,00€   22.350,00€   

verschil met cv-ketel -€               -1.550,00€   -6.200,00€   21.575,00€    6.775,00€     -7.925,00€     -15.725,00€  -1.825,00€   -7.075,00€   

hybride wp lucht-water wp bodem wp
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De huidige radiatoren zijn al zo’n 20 jaar in gebruik. Dit betekent dat de aansluitingen op de radiator 

zodanig vast kunnen zitten dat niet uit te sluiten is dat de HTV radiator niet schadevrij verwijderd kan 

worden. Dit leidt tot extra manuren en materiaalkosten voor herstel van de aansluitingen op het 

leidingnetwerk.  

Bij het plaatsen van de nieuwe LTV radiator wordt tevens ook een nieuw aansluitblok en een druk-

gecompenseerde afsluiter geplaatst. 

Voor het vervangen van de 11 radiatoren en het monteren van een infraroodpaneel wordt 

aangenomen dat twee monteurs daar 2,5 dagen mee bezig zijn. Dit is inclusief het leeg laten lopen 

van het cv-systeem, het demonteren en afvoeren van de HTV radiatoren, het afregelen van de druk 

gecompenseerde afsluiters, het plaatsen en aansluiten van de LTV radiatoren, het weer vullen en 

ontluchten van het systeem en het herstellen van eventuele lekkages. 

8.3.2 Input gegevens  
De volgende indicatieve prijzen zijn gebruikt (prijspeil 2020): 

- 850 Watt LTV radiator zonder ventilator, kost ca. € 470,00 

- 850 Watt LTV radiator met ventilator, kost ca. € 960,00 

- Een aansluitblok + een druk-gecompenseerde afsluiter, kosten samen ca. € 150,00 

- 350 Watt infrarood paneel, kost ca. € 700,00 

- Een mandag kost ca. € 500,00 

- Onvoorziene materiaalkosten bedragen gemiddeld per radiator ca. € 50,00 

8.3.3 Berekening 
Op basis van de bovenstaande gegevens en aannames is dan de volgende berekening te maken. 
Met bovenstaande gegevens kan elke bewoner voor zijn woning een ruwe indicatie berekenen voor 
het ombouwen van het HTV naar een LTV warmte afgifte systeem. De situatie in de woning kan er 
echter voor zorgen dat flinke kosten afwijkingen zowel naar boven als beneden mogelijk zijn.  
De toe te passen LTV radiatoren/convectoren dienen passend te zijn met het warmteverlies van de 
betreffende ruimte bij min 10 °C buitentemperatuur. Raadpleeg een deskundige om het vereiste 
vermogen te laten vaststellen!!  

 

8.4 Isolatieglas kosten 
In deze paragraaf worden de aanschafkosten van isolerend glas berekend. 

8.4.1 Input gegevens  
De investeringskosten van HR++ glas (Ug = 1,1 W/m2K), bedragen ca. € 135 per m2 . 

Idem van driedubbel HR+++ glas (Ug = 0,6 W/m2K), ca. € 165,00 per m2, excl. het aanpassen van het 

kozijn. 

De genoemde bedragen zijn inclusief de kosten van verwijderen en afvoeren bestaand glas, het  

plaatsen van het nieuwe glas, maar exclusief de kosten van hulpmiddelen zoals het gebruik van een 

hijskraan. 

prijs/stuk aantal totaal

LTV 850W radiator zonder ventilator 470,00€      7 3.290,00€     

LTV 850W radiator met ventilator 960,00€      4 3.840,00€     

350 Watt infraroodpaneel 700,00€      1 700,00€        

aansluitblok + afsluiter 150,00€      11 1.650,00€     

materiaalkosten 50,00€        12 600,00€        

mandag 500,00€      5 2.500,00€     

Totaal 12.580,00€  
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8.4.2 Aannames 
De woning is voorzien van ca. 30 m2 ramen en de kozijnen zijn nog in goede staat. 

Het huidige geplaatste dubbelglas heeft een Ug-waarde van 3 W/m2K. 

De binnentemperatuur bedraagt 20 °C en de buitentemperatuur min 10 °C. 

De huidige warmtebehoefte van de woning is ca. 9000 W bij een buitentemperatuur van min 10 °C. 

8.4.3 Berekening 
Het vervangen van de huidige dubbele beglazing door HR++ glas kost dan ca. 30 x € 135,00 is totaal  

€ 4.050,00. 

Voor HR+++ glas bedragen de kosten ca. 30 x € 165,00 is totaal € 4.950,00, excl. het aanpassen of 

vervangen van het kozijn. 

Het warmteverlies via het oude dubbelglas kan als volgt zeer globaal berekend worden: 30 m2 ramen 

x 3 W/m2K warmtegeleiding x 30 graden temperatuurverschil = 2.700 Watt. Dit betekent dat bijna 

een derde van de totale warmtebehoefte van de woning veroorzaakt wordt door het warmteverlies 

via de ramen, terwijl de ramen maar een fractie van de totale buitenkant van de woning vormen. 

Bij HR++ glas wordt dat ca. 30 x 1,1 x 30 = 990 Watt. Dat is dus ruim 1.700 Wat minder t.o.v. het oude 

dubbele glas. De totale warmtebehoefte van de woning wordt dan 9.000 – 2.700 + 990 = 7.290 Watt. 

Bij HR+++ glas wordt dat ca. 30 x 0,6 x 30 = 540 Watt. Dat is dus 2.160 Watt minder t.o.v. het oude 

dubbele glas. De totale warmtebehoefte van de woning wordt dan 9.000 – 2.700 + 540 = 6.840 Watt. 

Het vervangen van het oude dubbele glas door HR++ of HR+++ glas levert naast een flinke besparing 

in de jaarlijkse stookkosten ook meer wooncomfort op vanwege het ontbreken van de koude val bij 

de ramen. Nog een voordeel is dat de benodigde maximum capaciteit van de warmtebron lager kan 

worden gekozen. Dit levert een financieel voordeel op bij de aanschaf van de warmtebron.   

De raamisolatie verbeteren, loont dus op meerdere vlakken. 
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9 Links 

Een selectie van links met veel informatie over energiebesparingen en aardgasvrij maken van de 

woning. Deze selectie is zeker niet compleet, er is veel meer te vinden op het internet.  

Links naar commerciële partijen zijn bewust niet in de lijst opgenomen. 

https://geen-energierekening-meer.weebly.com/ 

De ervaringen, keuzes en overwegingen van een bewoner in Ootmarsum om tot een 

jaarenergierekening van € 0,00 te komen. 

https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/  

 

https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/warmteverliesberekening 

Een zeer eenvoudige berekening van het warmteverlies van de woning. 

 

https://www.urgenda.nl/  

Een organisatie met een puntenplan voor bedrijven, organisaties, overheden en particulieren waarmee 

CO2 reductie is te behalen. 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/lage-

temperatuur-verwarming-ltv/  

Informatie over lage temperatuur verwarming 

https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/geluid#/ 

Informatie over het toegestane geluid van warmtepompen 

 

https://www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties 

 

https://www.energieregionhn.nl 

De site waarin informatie staat over de regionaal te nemen stappen om de klimaatdoelen van 2050 te 

halen. Uiteindelijk resulteert dit in een transitieplan voor elke wijk (eind 2021). 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde  

De overheidssite met de actuele subsidie mogelijkheden. 

 

https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid  

De website van de gemeente Den Helder met informatie over duurzaamheid en subsidie 

mogelijkheden.  

 

https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente  

Hier kan onafhankelijk advies worden opgevraagd. 

 
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/waterzijdig-
inregelen-veelgestelde-vragen#/ 
Een korte uitleg over wat waterzijdig inregelen is. 
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https://www.energieleveren.nl/ 
De website waarop een nieuw pv-paneel systeem of een wijziging moet worden aangemeld. Zonder 
deze wettelijk verplichte aanmelding kan de energieleverancier besluiten de salderingsregeling niet 
toe te passen.  
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-
zonnepanelen-ik-ben-particulier. 
Voor het voor de eerste keer terugvragen van de betaalde BTW voor een PV-panelen systeem. 
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/ik-heb-al-btw-teruggevraagd-
voor-zonnepanelen 
Voor het terugvragen van de betaalde BTW voor een uitbreiding op een PV-panelen systeem 
waarvoor al een keer BTW is teruggevraagd. 
 
https://www.mijnaansluiting.nl  
Op de website kan onder andere het opheffen van de gasaansluiting worden aangevraagd. 
 
https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/waterstof/ 
Een website met vergelijkbare info als in dit document. Met info over de kosten van groene 
waterstof als brandstof voor het verwarmen van de woning. 
 
https://www.linkedin.com/pulse/businesscase-stoken-op-aardgas-waterstof-warmtepomp-hans-
noordsij/ 
Een berekening van de waterstofkosten deels hetzelfde als voorgaande link. 
 
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2019/12/20/10/00/veh-enorme-kostenstijging-
aansluiting-woning-op-warmtenet#/ 
 
https://gemeenteraad.denhelder.nl/documenten  
Met informatie van wat in de gemeenteraad van Den Helder wordt behandeld. Met de zoekfunctie 
kunnen de documenten gevonden worden die met de energietransitie te maken hebben. 
 
https://www.gp2030gv.nl/ 
De website van de wijken Golfpark en Lommerrijk in Lelystad. 
Zij hebben met steun van de gemeente Lelystad zelf een wijktransitieplan opgesteld. 
De informatie op hun website is mede gebruikt om dit document op te stellen. 
GP2030GV staat voor: Golfpark in 2030 gasvrij. 
 
https://www.warmtepompweetjes.nl  

Met allerlei wetenswaardigheden over warmtepompen. 
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Voor de techneuten/zelfdoeners is onderstaande link mogelijk interessant. 
 

https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/ 

Na eenmalig inloggen kunnen van bouwdelen de Rc-waarden worden berekend. 

Enige technische kennis is zeker vereist. 

Nadat bijvoorbeeld een buitenmuur is ingevoerd, kan daarna simpel berekend worden wat 

isolatiemaatregelen voor effect hebben of hoeveel extra isolatie moet worden toegevoegd om een 

warmtewand te kunnen maken zonder de buitenlucht te veel op te warmen. Ook de kans op vocht in 

de constructie wordt berekend. 

Met deze tool kan een benadering worden gemaakt van het warmteverlies per bouwdeel van de 

woning. Vervolgens kan de warmte behoefte per ruimte worden bepaald. Werken met Excel moet 

redelijk in de vingers zitten. In https://geen-energierekening-meer.weebly.com/  is een voorbeeld van 

een Excel rekenblad te vinden (zelf nabouwen!). 

Met nadruk wordt gesteld dat deze tool geen vervanging is van een professioneel uitgevoerde 

warmteverlies berekening. Hierin worden veel meer aspecten meegenomen zoals zoninval, wel/geen 

mechanische ventilatie, invloed van wind, enz. Maar met gezond boeren verstand kan ook een heel 

eind worden gekomen. 
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10 Afkortingen en begrippen 

 

 

Bivalent 

systeem 

Een aparte cv-ketel en warmtepomp. 

Zodra de warmtevraag hoger is dan de warmtepomp kan leveren, wordt 

overgeschakeld naar de cv-ketel. 

HTV Hoge temperatuur verwarming > 50°C water temperatuur 

Hybride 

warmtepomp 

Een met een warmtepomp gecombineerde cv-ketel  

ISDE subsidie Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 

LTV Lage temperatuur verwarming < 50°C water temperatuur 

MV Mechanische ventilatie 

Hiermee wordt de lucht uit de woning gezogen. Via ventilatieroosters en 

kieren wordt verse lucht toegevoerd. 

Passiefhuis Een passiefhuis mag niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor 

ruimteverwarming. Daarnaast zijn er nog andere eisen afhankelijk van de 

breedtegraad waar de woning staat. 

PV-omvormer Het apparaat dat de opgewekte spanning van de PV-panelen omzet in een 

netspanning  

PV-paneel PhotoVoltaïsch paneel  

Dit is een andere benaming voor een zonnepaneel 

PVT 

 

Is een PV-paneel gecombineerd met een zon thermisch deel. Door dit 

thermische deel wordt water/glycol gepompt om bijvoorbeeld een 

buffervat op te warmen (zonneboiler) 

Rc 

 

Warmte isolatieweerstand van een constructie, zoals bijvoorbeeld een 

buiten gevel die bestaat uit twee stenen muren met daartussen een 

luchtspouw en isolatiemateriaal 

Rd Warmte isolatieweerstand van een materiaal, zoals isolatiedekens 

RES-NHN Regionale EnergieStrategie van Noord-Holland Noord 

SWW Sanitair Warm Water, zoals om mee te douchen 

U 

 

Warmte geleiding van een materiaal 

U waarde voor glas wordt vaak aangeduid als Ug 

WCD Wandcontactdoos, meestal met randaarde 

WKO 

 

Warmte Koude Opslag 

Een systeem waar in de zomer de warmte uit het gebouw wordt 

opgeslagen diep in de bodem en in de winter weer gebruikt om het 

gebouw te verwarmen. Het is essentieel dat de warmte opslag in de zomer 

en de warmtebehoefte in de winter in balans zijn. Anders zal de installatie 

na verloop van tijd niet meer functioneren. 

WP Warmtepomp 

WTW WarmteTerugWin systeem. Meestal wordt hiermee een ventilatiesysteem 

bedoeld. De warmte in de afgezogen lucht wordt overgedragen naar de 

lucht die de woning wordt ingeblazen. Ook wel balansventilatie genoemd. 

Er bestaan ook WTW systemen die met de warmte uit het warme 

douchewater het koude water voorverwarmen. Hierdoor is er minder water 

van 60°C nodig om toch behaaglijk te kunnen douchen. 

 


