
 
 

Dit is een korte samenvatting voor de energietransitie van de buurt Zwanenbalg. 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar een drietal documenten op de website 

van de bewonersvereniging Zwanenbalg. 
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1 Inleiding 

Dit document beschrijft op hoofdlijnen de energietransitie van de buurt Zwanenbalg*. Voor meer 

gedetailleerde informatie wordt verwezen naar een drietal documenten op de website van de 

bewonersvereniging Zwanenbalg http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm. 

Voor de buurt Zwanenbalg heeft de gemeente als beleidsvoornemen vastgesteld dat een all-electric 

warmtepomp de beste manier is om aardgasvrij te verwarmen. De streefdatum is dat dit al in 2030 

wordt bereikt, zie onderstaande afbeeldingen (bron TVW 1.0).  

 

 

Aardgas wordt nu in de meeste woningen gebruikt voor: 

- Om op te koken 

- Om de woning te verwarmen 

- Voor  sanitair warm water (SWW)  

Voor alle drie zal een all-electric vervanging moeten worden gerealiseerd. 

In een aardgasvrije woning wordt gekookt op een inductiekookplaat en conform de TVW 1.0 komt de 

benodigde warmte voor verwarming van de woning uit een all-electric warmtepomp. 

SWW wordt bij voorkeur door de warmtepomp gemaakt maar dat kan ook door een apart 

boilersysteem. 

Zowel de inductiekookplaat als de warmtepomp zullen aanpassingen in de groepenkast noodzakelijk 

maken. Laat die aanpassingen tegelijkertijd doen om kosten te besparen.  

Een cv-ketel vervangen door een airco systeem of pellet kachel wordt niet aangeraden vanwege 

respectievelijk de hogere energiekosten en fijnstof. Voor beide geldt dat er geen ISDE subsidie op de 

aanschaf wordt gegeven.  

Ook een hybride ketel is geen verstandige keuze doordat dit maar een beperkte besparing op het 

aardgasverbruik oplevert en de afschrijvingstermijn maar ca. 7 jaar zal kunnen zijn. 

                                                           
* Tot de buurt Zwanenbalg behoren de adressen Zwanenbalg 1102 t/m 2006 en Callantsogervaart 4A t/m 9. 

http://www.zwanenbalg.info/Energie_transitie.htm
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2 Verwarmen 

2.1 Warmtepomp type 
In de volgende paragrafen worden de all-electric warmtepompsystemen beschreven die voor 

Zwanenbalg het meest geschikt zijn.  

2.1.1 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 buiten unit kan aan 

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

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

slaapkamerraam of op een niet stijve dakconstructie.  

2.1.2 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 

meerdere honderden meters horizontale leidingwerk in de tuin.  

In de TVW 1.0 wordt een sterke voorkeur voor dit type warmtepomp gegeven. 

2.1.3 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.  

2.2 Warmtebron vermogen 
De woningen in de buurt Zwanenbalg hebben een label A of B v.w.b. de warmte isolatie. Het 

warmteverlies is dusdanig dat de woningen in de basis geschikt zijn voor verwarmen door een all-

electric warmtepomp. Het benodigde vermogen van de warmtepomp moet vooraf vastgesteld 

worden om teleurstelling achteraf te voorkomen.  

De verwachting is dat voor de woningen in de buurt Zwanenbalg een warmtepomp vermogen nodig 

is tussen de 10 en 16 kW. Een ervaren en deskundige installateur kan het juiste benodigde vermogen 

vaststellen zodat ook in een koude winter voldoende warmte wordt gemaakt. 

2.3 Warmteafgifte systeem 
Het warmteafgifte systeem in de woning (zoals radiatoren) is berekend op de hoge cv-water 

temperatuur van 70 °C of zelfs meer.  

Warmtepompen leveren cv-water op een lagere temperatuur, optimaal met 35 °C tot 40 °C en 

maximaal 50 °C. Door de lagere cv-water temperatuur zal de warmteafgifte van de radiatoren 

drastisch verminderen. Tegenwoordig zijn er ook warmtepompen die hogere temperaturen kunnen 

maken tot wel 80°C aan toe. Naast hogere investeringskosten gaat dat ook gepaard met een hoger 

energiegebruik. 

Men kan zelf bepalen of het aanwezige warmteafgifte systeem geschikt is voor een lagere cv-water 

temperatuur. Doe de komende winter de volgende proef (ook wel warmtepompstagelopen 

genoemd). 

Verlaag de cv-water† temperatuur naar 50 °C en laat de kamerthermostaat op de gewenste 

dagtemperatuur staan. Pas dus geen nachtverlaging (meer) toe of doe dat hooguit met 2 °C.  

Blijft het aangenaam vertoeven in de woning dan kan zonder meer een warmtepomp worden 

aangeschaft. Zo niet dan zullen een of meerdere radiatoren vervangen moeten worden door lage 

                                                           
† De temperatuur van het sanitaire warmwater moet op minimaal 60 °C ingesteld blijven om legionella besmetting te voorkomen!!! 
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temperatuur verwarmingsradiatoren (LTV) of extra radiatoren bijgeplaatst of een iets hogere cv-

water temperatuur ingesteld worden. Zowel de aanschafkosten als het energiegebruik van een 

dergelijke hoge temperatuur warmtepomp is hoger. Overleg dit met uw installateur. 

Infrarood panelen kunnen voor kortdurende warmtebehoefte (badkamer) of een werkplek ook 

overwogen worden.  

Woningen met vloerverwarming als hoofdverwarming zullen nauwelijks aanpassingen aan het 

warmte afgifte systeem hoeven te doen.  

Woningen met luchtverwarming staan voor een forse uitdaging. Naast het vervangen van de cv-ketel 

door een hoge temperatuur warmtepomp is het niet uit te sluiten dat de centrale unit vervangen 

moet worden. Overleg dit met uw installateur. 

3 Warmwater maken 

Warmtepompen zijn standaard voorzien van een geïntegreerd 200 of 300 liter buffervat voor sanitair 

warm water. Dit is ruim voldoende voor 2 tot 4 persoons gezinnen. 

Omdat de noodzakelijke na-verwarming van de cv-ketel ontbreekt, is een zonneboiler niet geschikt 

om het sanitaire warmwater te maken.  

Met een elektrische boiler kan ook warm tapwater gemaakt worden. Het elektriciteitsgebruik is 

echter flink hoger dan met een warmtepomp (factor 2,5 of meer).  

4 PV-panelen 

Met de opgewekte elektriciteit van de pv-panelen kan het eigen gebruik en dat van de warmtepomp 

worden gecompenseerd. De salderingsregeling zal de komende jaren echter worden afgebouwd.  

Het elektriciteitsgebruik van de warmtepomp is uiteraard afhankelijk van het warmteverlies van de 

woning. Reken op 4.650 kWh/jaar voor een 10 kW warmtepomp en 6.500 kWh/jaar voor een 16 kW 

versie. 

5 Investerings- en energiekosten warmtepomp 

In onderstaande tabel worden de indicatieve investeringskosten en energiekosten voor de warmte 

opwekking van een cv-ketel en een warmtepomp met elkaar vergeleken. Uitgegaan is van een 

gemiddeld jaarverbruik van 1.900 m³ gas voor een woning in Zwanenbalg.  

Op dit moment zijn de prijzen van aardgas en elektriciteit extreem hoog, resp. € 4,00/m3 en  

€ 0,90/kWh.  De verwachting is dat de komende jaren de prijzen weer zullen dalen. 

Voor de berekening zijn de prijzen gebruikt van medio mei 2022:  

- 1 m3 aardgas = € 2,60 

- 1 kWh = € 0,65 

- terugleveringstarief‡ zelf opgewekte elektriciteit = € 0,45 per kWh 

                                                           
‡ Tegenwoordig is de terugleveringsvergoeding fors lager dan hierboven vermeld. Paradoxaal is dat een lagere terugleveringsvergoeding 
zeer gunstig uitpakt voor de hierna volgende berekening. 
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Er is geen rekening gehouden met rente en wijzigingen in de energiebelastingen.  

De installatie van een warmtepomp vergt extra werkzaamheden t.o.v. het een-op-een vervangen van 

de combi-cv-ketel, zoals: 

- Het aanpassen van de groepenkast plus het leggen van een aparte voedingskabel naar de 

warmtepomp 

- Aanpassen sanitair warmwater aansluiting  

- Installeren van de verbindingen tussen binnen en buiten unit. 

- Dakdoorvoer van cv-ketel verwijderen, dakisolatie herstellen en lucht- en waterdicht maken. 

Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de situatie. Reken op minimaal € 5.000,00.  

 

 

De groene kolommen gelden, indien de elektriciteit voor de warmtepomp door de eigen PV-panelen 

wordt opgewekt, zolang het salderen op jaarbasis van kracht blijft.  

Uit de tabel blijkt dat de investering in een warmtepomp flink hoger is dan de investering in een cv-

ketel, maar ook dat de jaarlijkse energiekosten voor warmte fors lager zijn dan de energiekosten met 

een cv ketel of hybride ketel. Dat geldt zeker als de met PV-panelen zelf opgewekte elektriciteit 

daarvoor wordt gebruikt. Hoe lager de terugleveringsvergoeding is, des te lager zijn de 

verwarmingskosten en zal het kostenverschil met de cv-ketel fors groter zijn. 

Ook zal het warmteafgifte systeem mogelijk moeten worden aangepast. Hiervan zijn geen 

richtbedragen te noemen omdat elke woning een eigen aanpak vereist.  

De investeringskosten voor het aardgasvrij maken van de woning zijn fors maar worden met de 

huidige energie prijzen vrijwel zeker terugverdiend in de loop der jaren. Tevens zullen meerdere 

maatregelen het wooncomfort sterk verhogen.  

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 tot op heden 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 zowel bij banken als de 

gemeente.  

cv-ketel

indicatie aanschafkosten, inclusief installatie 2.500,00€     8.100,00€       8.100,00€       15.000,00€    15.000,00€    25.000,00€      25.000,00€     

Indicatie ISDE subsidie efficiency klasse A+ -€               3.225,00€       3.225,00€       3.225,00€       3.225,00€       3.975,00€         3.975,00€       

Totale investeringskosten 2.500,00€     4.875,00€       4.875,00€       11.775,00€    11.775,00€    21.025,00€      21.025,00€     

verbruik m3 per jaar 1900 760 760

m3 prijs/eenheid 2,60€             2,60€                2,60€               

verbruik kWh per jaar 200 2984 2984 4640 4640 3094 3094

kWh prijs/eenheid 0,65€             0,65€                0,45€               0,65€               0,45€               0,65€                 0,45€               

onderhoudskosten per jaar, excl. onderdelen 185,00€        290,00€           290,00€           250,00€          250,00€          250,00€            250,00€           

totaal gebruikskosten per jaar (afgerond) 5.260,00€     4.210,00€       3.610,00€       3.270,00€       2.340,00€       2.260,00€         1.640,00€       

vaste leveringskosten gas energieleverancier per jaar 70,00€           70,00€             70,00€             

vaste aansluitkosten gas Liander per jaar 200,00€        200,00€           200,00€           

totaal kosten per jaar 5.530,00€     4.480,00€       3.880,00€       3.270,00€       2.340,00€       2.260,00€         1.640,00€       

aantal jaar 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

totaal kosten over aantal jaar 85.450,00€  72.075,00€     63.075,00€     60.825,00€    46.875,00€    54.925,00€      45.625,00€     

verschil met cv-ketel -€               -13.375,00€   -22.375,00€   -24.625,00€   -38.575,00€   -30.525,00€     -39.825,00€   

lucht-water wp 10 kW bodem wp 10 kWhybride wp 6 kW 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheid
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6 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 cv water temperatuur 

Hybride 

warmtepomp 

Een met een kleine warmtepomp gecombineerde cv-ketel  

ISDE subsidie Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 

LTV Lage temperatuur verwarming < 50°C cv 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 

TVW Transitie Visie Warmte: een door de gemeente opgesteld document, 

wanneer en hoe wijken en buurten van het aardgas af gaan 

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 voorverwarmt. Hierdoor is er minder water 

van 60°C nodig om toch behaaglijk te kunnen douchen. 

WUP WijkUitvoeringsPlan voor de energietransitie van een wijk of buurt 

 


