
WELKOM



Missie:
Het moet en kan beter!



Onze ‘nieuwe’ huisvesting…



Kennis delen

@Merosch_Llab

@Merosch_
linkedin.com/company/merosch

merosch.nl
merosch.nl/living-lab

http://www.twitter.com/Merosch_Llab
http://www.twitter.com/Merosch_
http://www.linkedin.com/company/merosch
https://www.merosch.nl/
https://www.merosch.nl/living-lab




Prachtige projecten

Afwegingskader PortaalRenovatie VO Comenius Lyceum Warmtenet Rotterdam

Gasloze flatgebouwen Utrecht Warmteanalyses Midden-Holland

Proeftuin aardgasvrij Palenstein

Museumplein Amsterdam

Gasloze appartementen De Key Smart Climate Grid

https://www.merosch.nl/projecten/afwegingskader-warmtenet-portaal-amersfoortutrecht
https://www.merosch.nl/projecten/renovatie-vo-school-het-comenius-lyceum
https://www.merosch.nl/projecten/rotterdam-en-cappelle-aan-den-ijssel-vangaslos-rotterdam-capelle-aan-den-ijssel
https://www.merosch.nl/projecten/businesscase-voor-gasloze-flatgebouwen-utrecht
https://www.merosch.nl/projecten/warmteanalyse-odmh-midden-holland
https://www.merosch.nl/projecten/aardgasvrij-palenstein-zoetermeer
https://www.merosch.nl/projecten/energie-uitwisseling-museumplein-amsterdam-amsterdam
https://www.merosch.nl/publicaties/nieuws/transitieplan-naar-een-duurzame-woningvoorraad
https://www.merosch.nl/projecten/smart-climate-grid-stadsoevers-te-roosendaal


Programma
13.30     – Kennismakingsronde deelnemers, eigen vragen toelichten

14.00     – Klimaatakkoord & wijkgerichte aanpak, wat betekent dit?
Robbert van Rijswijk (dagvoorzitter vanuit Merosch)

14.15     – Proeftuin Aardgasvrije Wijken Zoetermeer

Haalbaarheidsstudie & rol gemeente – Peter Verheggen (gemeente Zoetermeer)

14.45     – Haalbaarheid warmtenetten Rotterdam

Wijkgerichte aanpak: proces, technisch en financieel – Menno Schokker (Merosch) 

15.15     – Pauze 

15.25     – Visie en rol woningcorporatie in de warmtetransitie

Hoe reageer je als woningcorporatie op de warmtetransitie? – Mark Peterse (Portaal)

15.55     – Aardgasvrij met warmtenetten op lage temperatuur

Marc Setzpfand (Infinitus Energy Solutions Group)  

16.25     – Afsluiting

Robbert van Rijswijk (dagvoorzitter Merosch)

16.30    – Einde / Borrel

*Het is de bedoeling dat er tussendoor interactie is en ontstaat, dus voel je vrij om vragen te stellen.

https://www.merosch.nl/
http://www.merosch.nl/


Kennismakingsronde



Klimaatakkoord
Klimaatwet (2018): 

95% CO2-reductie in 2050 

49% CO2-reductie in 2030 (streven)

Klimaatakkoord (2019):



Woningbouw
1) Standaard (kWh/m2/jaar)

• Streefwaarden isolatie en 
ventilatie

• Verplicht voor huursector in 
2050

• (Nog) niet verplicht voor 
particulieren

2) Wijkgerichte aanpak
• Transitievisie warmte 

Uitvoeringsplannen per wijk
• Proeftuinen Aardgasvrije 

Wijken
3) Startmotor Huursector

• Renovatieversneller

Gebouwde omgeving

Doelstelling
3,4 Mton CO2-reductie, door:
1) 1,5 mln. woningen duurzaam
2) 1 Mton CO2-reductie utiliteit

Utiliteitsbouw
1) Streefdoel in 2030 (kWh/m2/jaar)
2) Wettelijke eindnorm in 2050
3) Routekaarten op 

portefeuilleniveau grote 
gebouweigenaren

4) 12 sectorale routekaarten 
maatschappelijk vastgoed

Faciliterend
• Arrangementen vanuit 

markt
• Financieringsconstructies:

- Gebouwgebonden
financiering

- Nationaal 
Energiebesparingsfonds

• Beprijzing en subsidie
- ISDE
- Korting 

Verhuurdersheffing
- EIA voor verhuurders
- Subsidie wijkgerichte 

aanpak
- Verschuiving e-

belasting
• Meer duurzame warmte en 

groen gas



Wijkgerichte aanpak



Wijkgerichte aanpak



Peter Verheggen, programmamanager 
Duurzaam & Groen Zoetermeer



Zoetermeer aardgasvrij in 2040

De energietransitie: hoe doen we dat?



• Deel 1: het verhaal richting inwoners

(Waar staat Zoetermeer? Wat is de aanpak?)

• Deel 2: governance

(Wat wordt er geregeld? Hoe wordt het geregeld?)



Het verhaal aan de inwoners

• Aardgasvrij, waar is dat goed voor?

• Wat heeft de gemeente hier mee te maken?

• Aardgasvrij, hoe dan?

• Wie betaalt dat?

• Wanneer aardgasvrij?

• Waarom beginnen in Palenstein?

• Wat betekent het voor u?

• Waar kunt u terecht voor meer informatie?



REGEERAKKOORD

Waarom

aardgasvrij?



Welke rol speelt de gemeente?

Gemeente beoogd bevoegd 
gezag om:

• Een keuze te maken in het 
alternatief voor aardgas;

• Te besluiten wanneer het aardgas 
uit de wijk verdwijnt.



Partners energietransitie

INWONERS



Hoe dan?

Om te beginnen: de nieuwbouw!

Regionale deal
• Vooruitlopend op de wet VET

• Alle nieuwbouw aardgasvrij

• Stedin en 29 gemeenten



Bestaande bouw - energiegebruik

80% AARDGAS ! 20% ELEKTRA



Wat komt er voor in de plaats?

All electric Hernieuwbaar Collectieve

Gas Warmte



Hoe gaan we dat betalen?

Zoetermeer: 

€ 100 miljoen 
per jaar



Wanneer aardgasvrij?

• Gebouwen en 
energienetwerken gaan lang 
mee

• Wanneer aardgasvrij maken 
op slimme, natuurlijke 
momenten gepland wordt, 
voorkomt dit onnodige 
kosten



Start bouw Palenstein 1966

• 78%  sociale woningbouw

• 22%   koopwoningen

2016

• Plannen voor sloop/nieuwbouw

• Plannen groot onderhoud







Voorloperschap

https://www.youtube.com/watch?v=exbHX2luam8&feature=youtu.be


Wat betekent dit voor u als bewoner?

Huurder

• De aanpassingen in uw woning rondom 
aardgasvrij worden meegenomen in de 
onderhoudsplannen van uw corporatie.

• Uw woningcorporatie houdt u daarvan op de 
hoogte.



Wat betekent dit voor u als bewoner?

Koper
• Oplossingen om in één keer aardgasvrij te worden zijn nog beperkt (m.u.v. 

VvE’s).

• Isoleren is altijd noodzakelijk. Het isoleren van vloeren, dak en spouwmuren 
en het plaatsen van HR++-glas zijn ook heel rendabele maatregelen.

– Doe mee met een energiesafari en kom naar de wijkinformatieavond

• Neemt u een nieuwe keuken, kies dan voor koken op inductie/elektra.

• Vervanging van CV-ketel mooi moment om te verkennen wat er op dat 
moment voor u mogelijk is.

• Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

– Reimarkt (innovatiewinkel in de Dorpsstraat), of

– Energiecoöperatie DEZo (blok voor blokproject in Seghwaert en 
Palenstein)



Energietransitie

https://www.youtube.com/watch?v=mazAGCBxAkk&feature=youtu.be






Energietransitie: komende decennia een 
grote nieuwe gemeentelijke taak 

• De regierol van de energietransitie in de wijken komt bij de gemeente. 

• Die regierol vergt een zorgvuldig en bewerkelijk proces met een omvangrijke inzet 
van de gemeente. 

• Het opstellen van warmte- en energieplannen, de uitvoering, monitoring, de 
wijken in en communicatie en participatie. 



Haalbaarheidsonderzoek
Aardgasvrije wijken Capelle aan den Ijssel en Rotterdam

Menno Schokker



Inhoud

• Opgave / vraag

• Aanpak

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod

• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



• Opgave / vraag
• Aanpak 

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod
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Opgave



Opgave



1. Optimale inpassing warmtenet?

2. Technische, ruimtelijke en financiële 
consequenties?

3. Hoe gaan we verder?

Vraag gemeenten/WoCo’s



• Opgave / vraag

• Aanpak 
• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod

• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



Aanpak

Start dec. 2018

Eind juli 2019

Kernteam overleggen



Aanpak

Start dec. 2018

Eind juli 2019

Kernteam overleggen

Uitwisselen / ordenen / 
analyseren gegevens

- Visie/beleid/uitgangspunten

- GIS data

- Onderhoudsplannen

- Investeringsplannen
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• Stedin Groep & Alex Energie  

• Uniper

• WBR
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Aanpak

Start dec. 2018

Eind juli 2019

Kernteam overleggen

Uitwisselen / ordenen / 
analyseren gegevens

- Visie/beleid/uitgangspunten

- GIS data

- Onderhoudsplannen

- Investeringsplannen

Marktverkenning

- Visie markt op opgave

• Eneco

• Engie 

• NUON 

• Stedin Groep & Alex Energie  

• Uniper

• WBR

Schetsontwerp incl. 
kostenraming

Business case | C & A



• Opgave / vraag

• Aanpak 

• Demarcatie / omvang
• Warmteaanbod

• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



Demarcatie / omvang

• 30.000 bestaande woningen

• 800.000 m2 utiliteit

• 6.900 nieuwbouw

• Waarvan 5.000 in Rivium

• 35 % WoCo

• 32 % VvE

• 33 % particulier



• Opgave / vraag

• Aanpak 

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod
• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



Warmteaanbod
• Warmtenet Eneco

• Leiding over Oost WBR???

• AWZI Rivium

• Geothermie

• WKO

• Aquathermie

• Individuele oplossingen



Warmteaanbod
• Warmtenet Eneco

Beste positie

• Leiding over Oost WBR???

Ligt wat lastig

• AWZI Rivium

Goed voor nieuwbouw Rivium

• Geothermie

Verduurzaming bestaand net

• WKO

Goed voor nieuwbouw

• Aquathermie

Goed voor nieuwbouw

• Individuele oplossingen

Nieuwbouw & lage dichtheden



• Opgave / vraag

• Aanpak 

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod

• Afweging concepten
• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



Afweging concepten

• Hoge temperatuur warmtecapaciteit voor 
bestaande bouw benutten!

• Relatief weinig nieuwbouw

• Bestaande bouw: midden-temperatuur 
warmtenet (70oC/40oC) 

• Nieuwbouw: WKO, individuele oplossingen 
of toch warmtenet

Uitgangspunten verdere uitwerking:

• Rivium separate benadering

• MT-warmtenet voor enkel bestaande bouw



Schetsontwerp warmtenet



Schetsontwerp warmtenet

WIJK OMMOORD



Schetsontwerp warmtenet

WIJK OMMOORD:

• 11.000 woningen, 50/50 grondgebonden vs gestapeld

• Investering € 96 mln totaal



Investeringen

• Totaal investering warmtenet € 362 mln.

• Gemiddeld per woning € 14.800

• Gemiddeld per gestapelde woning € 11.200

• Gemiddeld per grond gebonden woning € 20.900

• Gestapelde bouw: € 8.100 tot € 12.300 per woning

• Grondgebonden: € 13.400 tot € 27.600 per woning

• PLUS ca. € 2.800 woningaanpassingen



• Opgave / vraag

• Aanpak 

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod

• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case
• Vervolgstappen



Opzet business case



Opzet business case

• Woonlastenneutraliteit uitgangspunt voor eigenaar EN gebruiker:
– Warmtewettarieven -10 %
– BAK = vervangingsinvestering
– Resultaat businesscase is onrendabele top



Twee bebouwingsvarianten

Maximaal

• 25.500 woningen

• 14.200 gestapeld

• 11.300 GGB

Hoge bouwdichtheid

• 16.400 woningen

• 12.900 gestapeld

• 3.500 GGB



Drie volloopsnelheden



Business case

-80.000.000

-60.000.000

-40.000.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057

Inkomsten en uitgaven volloopscenario Snel 

Verkoop warmte Vastrecht BAK ontwik. + O&B Herinvestering Inkoop warmte Volloopnet Basisnet



Resultaten business case

Bebouwingsvariant Volloopsnelheid

Traag Midden Snel

Maximaal Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Hoge bouwdichtheid Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6

Onrendabele top



Resultaten business case

• Volloopsnelheid is veel bepalender dan bebouwing!

• Hebben we de capaciteit?

Bebouwingsvariant Volloopsnelheid

Traag Midden Snel

Maximaal € 14.275 € 9.775 € 7.450

Hoge bouwdichtheid € 12.180 € 8.295 € 6.305

Onrendabele top



Resultaten business case
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Resultaten business case
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Innovatie en marktAndere marktordening



Belangrijkste knoppen

Voor een haalbare business case is het volgende van 
belang:

• garantie van een hoge volloopsnelheid;

• lager financieel rendement;

• verlaging investeringskosten warmtenetten;

• financiële bijdrage voor dekken resterende 
onrendabele top. 



Belangrijkste knoppen

1. Garandeer aansluitsnelheid

2. Begin, leer, innoveer en versnel 
(reductie investeringskosten)

3. Nieuwe marktordening
(reguleer/nationaliseer warmtenetwerken)

4. Stimulering komende 10 jaar nog nodig



• Opgave / vraag

• Aanpak 

• Demarcatie / omvang

• Warmteaanbod

• Afweging concepten

• Opzet en resultaten business case

• Vervolgstappen



Vervolgstappen

1. Urgentie / koppelkansen

2. Hoge bouwdichtheid

3. Veel WoCo bezit

4. Nabijheid warmtenet



Vervolgstappen



Onrendabele top naar 0???

• Fase 1 onrendabele top middel snelheid = € 6K

• Daling investeringskosten 25% = € -3 tot -4 K

• IR van 6 naar 4% = € -2K

• Toename volloopsnelheid?



Belangrijkste knoppen

1. Garandeer aansluitsnelheid

2. Begin, leer, innoveer en versnel 
(reductie investeringskosten)

3. Nieuwe marktordening
(reguleer/nationaliseer warmtenetwerken)

4. Stimulering komende 10 jaar nog nodig

Kan niet bestaat niet



Extra



Extra



Extra: uitgangspunten

• Ontwikkelkosten 15% van cumulatieve investering
• Onderhoudskosten 1% cum. Inv.
• Beheerskosten
• Aansluitkosten / uitkoppeling
• Herinvestering WOS/WAS/AF 50 % na 20 jaar
• Inkoop warmte €4/GJ, verlies 7 GJ/woning

• Warmteprijs -15% ACM 
• Vastrecht -15% gangbare rdam
• Restwaarde = € 0

• Exploitatie 40 jaar
• Inflatie 2%
• Stijging investeringskosten warmtenet 1,5 % → minder dan inflatie
• Rendement 6%
• Gasprijsstijging 3%
• Autonome warmtevraagdaling 1,5%
• Warmteprijsstijging 2%



Extra: Het Lage Land



Extra: Resultaten business case

• Grofweg doorgekeken op volloop midden:
– Alléén gestapelde bouw reductie ca. 35%

– Alléén grondgebonden stijging ca. 80%

– Zonder ‘s-Gravenland reductie ca. 15%

– Alleen fase 1 reductie ca. 30%

Bebouwingsvariant Volloopsnelheid

Traag Midden Snel

Maximaal € 14.275 € 9.775 € 7.450

Hoge bouwdichtheid € 12.180 € 8.295 € 6.305

Onrendabele top



Pauze



XSXS

Programma 
duurzaamheid
09-12-2019



XSXS

Waarom wil Portaal duurzaamheid?
Duurzaam voor elkaar

▪ Het klimaat verandert, de aarde raakt op

▪ Maatschappelijk urgent

▪ In het belang van onze huurders



XSXS

Portaal ontwikkelt en 

implementeert kennis zodat 

medewerkers lokaal zelfbewust en 

binnen uitlegbare kaders kunnen 

samenwerken met stakeholders

Hoe reageert Portaal op de 
warmtetransitie?



XSXS

Hoe dan?
Programma DZH

• Sturing

• Samenwerking

• Communicatie

• Netwerk

• Budget / capaciteit en 
verantwoording

Kennisontwikkeling en testing in 4 pijlers:

• CO2

• Bron
• Gebouw
• Gebruik

• Circulair

• Klimaatadaptatie

• Eigen organisatie

&



XSXS

Sturing



XSXS

Duurzaam verwarmen door:

• Bestaand warmtenet te verduurzamen

• Aan te sluiten op een nieuw warmtenet

• All electric te maken

• Hernieuwbaar gas

Nieuwe tools:

Afwegingskader warmte → onderhandelingspositie

Afwegingstool op complexniveau → keuze aansluiten ja/nee

Het vraagstuk bron



XSXS

Het vraagstuk gebouw

Verduurzamen woningen en wijken

• Verduurzamen door energievraag te minimaliseren: gebouw en 
gebruik

• Alle nieuwbouw is LT-ready

• Ook onze bestaande woningvoorraad LT-ready maken

• Woningen aansluiten op een warmtenet of all-electric maken

• We realiseerden al honderden nul-op-de-meter woningen in Arnhem, 
Soest, Nijmegen, Leiden, Utrecht, Soesterberg.

• Ook planmatig- en contractonderhoud dragen bij 

• Woningen gasloos maken is niet ons doel



XSXS

Wat onderzoekt Portaal?
Werkgroep gebouw

• Gasloze woningvoorraad – geen doel

• Hoe wordt de woning CO2 neutraal?

• Versnelling door standaardisatie



XSXS

Het vraagstuk gebruik

Duurzaam met- en voor elkaar

• Jouw Thuis voor de actieve huurder

• Energiebox en energieadvies in Utrecht

• Zonnig Portaal.

• Slim Wonen app van Twinstone

https://www.jouwthuis.com/
https://www.energiebox.org/
https://www.zonnigportaal.nl/


XSXS

Bewoners bepalen of wij CO2 neutraal worden

• Bewoners zijn onze partners

• Gedragsbeïnvloeding / verandering

• Onze investeringen renderen beter met goed gedrag

• Wat werkt en wat niet? Experimentenprogramma 2020

Welke rol pakt Portaal?

Wat onderzoekt Portaal? 

CO2 
neutraal

SMART GRID SMART HOME



XSXS

Wat doet Portaal?

Innoveren met markt en wetenschap

• We hebben NiaNesto mede ontwikkeld

• We zijn een van de initiatiefnemers van de Stroomversnelling

• Productontwikkeling bij Jouw Thuis

• We zijn een van de initiatiefnemers van de Isolatiechallenge

• We onderzoeken met TU Delft het optimum van lage temperatuur 
warmte, isolatiegraad en comfort

• Pilot gasloos verwarmen en koken complex Klopvaart

• We zijn in gesprek over smart grid light: herverdeling van energie in 
de wijk



XSXS

Hoe helpt het medewerkers?

• Inzicht en perspectief

• Verhaal nu

• Prestatie afspraken

• Huurdersvragen (KCC / vakmannen VOC / buurtbeheerders enz.)

• Onderhandelingen warmtebedrijven

• Antwoorden straks

• Innovatie agenda

• Efficiënte besteding van beperkte middelen

• (Aan)sturing van de ketens

• Basisconcepten

• Wijkstrategieën

• Betaalbaarheid langs de energierekening



XSXS

Samen en transparant

• Huurders 

• De sector

• Gemeentes en provincies

• Energiebedrijven

• Ketenpartners aannemerij

• CO makers (Jouw Thuis / PO / CO en VOC)

• Adviesbureaus

• Medewerkers



Marc Setzpfand
Infinitus Energy Solutions

Aardgasvrij met 
warmtenetten op 
lage temperatuur



Inhoud

• Soorten warmtenetten

• Voor- en nadelen LT vs. MT / HT

• Kostenopbouw 

• Voorbeelden

• Ontwerpcriteria 

• Handelingsperspectief

• Vragen?



Lokale energie-uitwisseling op basis van 
restwarmte biedt mogelijkheden

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving



Soorten warmtenetten

Temperatuur-
niveau

Ruimte-
verwarming

Warm 
tapwater

Koeling Voorbeelden

HT / Hoge 
Temperatuur

Max. 90°C 
aanvoer

Direct uit 
warmtenet te 
bereiden

Niet mogelijk
Oudere warmtenetten Den 
Haag, Rotterdam etc.

MT / Midden 
Temperatuur

Max. 70°C 
aanvoer

Jongere warmtenetten in  bijv. 
‘VINEX-wijken’

LT / Lage 
Temperatuur

Max. 50°C 
aanvoer, 
afhankelijk van 
de beschikbare 
warmtebronnen

Booster-
warmte-pomp 
(of apart MT-
tapwaternet 
nodig, maar 
liever niet)

Direct mogelijk of 
via warmtepomp, 
afhankelijk van 
beschikbare  
koudebronnen

Roosendaal, Mijnwater 
Heerlen, Hengelo (primaire 
net) 

ZLT / Zeer Lage 
Temperatuur

Max. 25°C, 
verwarming via 
warmtepomp 

WKO-netten op gebieds-
niveau, datacenter-restwarmte 
(bijv. Aalsmeer)



MT en HT-netten 90 - 120 °C

70 - 90 °C

MT: veelal 70 graden aanvoer, min. 40-50 graden retour 
(winter)
HT: veelal 90 graden aanvoer, min. 60-70 graden retour (winter)

Definities variëren!



(Z)LT-netten
30 – 50 °C25 - 40 °C

10 – 20 °C

WP WP

20 – 30 °C

N.B. Aangegeven 
temperaturen: indicatief 
en afh. van lokale situatie



Voor- en nadelen

MT (ca 70 graden) en HT (ca 90 graden) LT (<50 graden) en ZLT (<25 graden)

Netverliezen Relatief hoog Relatief laag

Type bronnen Met name fossielgestookte HT (WKK) 
(afval)energiecentrales, biomassa

Alle bronnen denkbaar. “Klaar voor duurzame 
toekomst”

Warmtevraag Vaak onveranderd Lager door noodzakelijke gebouwmaatregelen

Mogelijkheid koudelevering Nauwelijks, absorptie-warmtepompen bij HT: 
laag rendement 

Eenvoudig mogelijk

Capaciteit van installaties en netwerk Hoge piekvraag, weinig vollasturen Lagere piekvraag, veel vollasturen

Uitwisseling warmte-koude overschotten tussen 
afnemers en tussen afnemers en buffers

Uitwisseling zeer beperkt mogelijk Uitwisseling warmte én koude tussen afnemers / 
bronnen / opslag is mogelijk

Ontlasting van toekomstig elektriciteitsnetwerk Beperkt, enigszins via WKK Hoge potentie door buffers en decentrale 
warmtepompen

Risico prijsstijging in toekomst Sterke koppeling aan stijging fossiele 
brandstoffen en CO2-belasting

LT-bronnen en afvalwarmte in overvloed 
beschikbaar (m.n. investering, weinig 
exploitatiekosten)

Investeringskosten bij bestaande bouw Relatief laag Relatief hoog



Totaal kostenplaatje LT-netten hoger dan 
MT, maar lager dan all-electric

Bron: WINST, Warmteinfrastructuur Nederland met verlaagde SysteemTemperatuur, TKI Urban Energy, november 2019



LT kent een duidelijk hogere investering 
dan MT (maar heeft fors lagere 
exploitatielasten)
Label B

• Warmtenet 70/40

• Bron geothermie

Label A 

• Warmtenet 40/25

• Bron LT-restwarmte

• Boosterwarmtepomp tapwater

Bron: WINST, Warmteinfrastructuur Nederland met verlaagde SysteemTemperatuur, TKI Urban Energy, november 2019



Investeringskosten bij LT verklaard

Investering LT hoger a.g.v.
- isolatiemaatregelen
- grotere leidingdiameters
- duurdere tapwatervoorziening

Bron: WINST, Warmteinfrastructuur Nederland met verlaagde SysteemTemperatuur, TKI Urban Energy, november 2019



Overwegingen ten gunste van LT

• CO2-reductie bij MT ligt op 50%-65%, terwijl bij LT een reductie 
van 85% haalbaar is (bij ZLT nog hoger.)

• Alleen de ZLT-oplossing is met aanvaardbare kosten volledig CO2-
neutraal te maken

• (Z)LT is dus uiteindelijk meest toekomstbestendig.  

• Gasprijsstijging in de toekomst zal (Z)LT-varianten relatief gunstig 
maken en minder afhankelijk van ‘grillen’ van de energiemarkt

• Overweeg stap naar (Z)LT via MT



Voorbeeld LT:  (5e generatie warmtenet) : Mijnwater 3.0 

Bron: Mijnwater bv



Ontwerpcriteria LT-netten

1. Begin bij de afnemer: effectieve beperking van de 
warmtevraag door na-isolatie en verbetering ventilatie 
(incl. WTW)

2. Resterende warmte- en koudevraag zoveel mogelijk 
voorzien met lokale of regionale overschotten van 
warmte en koude 

3. Temperatuuraanpassingen realiseren met elektrische 
warmtepompen (gevoed met lokaal opgewekte 
duurzame stroom), geen inzet gasketels

4. “Warmte leveren = koude terugkrijgen” (kringlopen 
sluiten)

5. Op grote schaal buffering toepassen (op gebouw-, wijk-
en stadsniveau) om overschotten op te slaan en 
capaciteit van warmtepompen te beperken



Handelingsperspectief voor gemeenten, woningcorporaties, 
VVE’s, …

• Verenig u als partners (of laat u benaderen door een marktpartij ..)

• Analyseer de huidige warmte- en koudevraag en de integrale warmte-
en koudekosten in het studiegebied (niet te klein!)

• Analyseer het lokale aanbod aan bronnen

• Onderzoek maatregelen om de warmtevraag zo ver omlaag te brengen 
zodat deze past bij die bronnen

• Match vraag en aanbod en bepaal de benodigde buffercapaciteit

• Stel een eerste businesscase op voor het systeem



D2Grids

• D2GRIDS is een nieuw project dat de 5e generatie stadsverwarmings-
en koelingsnetwerken (5G DHC) in heel Europa moet opschalen. 

• #5GDHC: ‘smart thermal Grid’

• Vijf proeflocaties: Brunssum (Mijnwater), Parijs-Saclay, Bochum, 
Glasgow en Nottingham. 

• D2Grids wordt georganiseerd via het Interreg programma en 
financieel ondersteund door ERDF:



Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Marc Setzpfand

E: msetzpfand@stroomversnelling.nl

M: 06-38628270

mailto:msetzpfand@stroomversnelling.nl


Bijlagen



Pilots D2Grids in Europees verband

• Mijnwater Brunssum: benutten 
restwarmte en oude kolenmijnen 
als warmtebron in combinatie 
met thermische opslag

• Glasgow – Clyde Gateway(GB): 
afvalwater en rivierwater vormen 
bronnen van warmte en koude

• Paris-Saclay (F): hoofdnet en 
geothermie in combinatie met 
decentrale bronnen en 
uitwisseling met 
universiteitscampus



Pilots D2Grids in Europees verband

• Bochum (D): gebruik van oude kolenmijn voor verwarmen en 
koelen van gebouwen op nieuw te ontwikkelen 
bedrijventerrein

• Nottingham (GB): benutten van bestaande infra voor nieuw 
mijnwaterconcept



Voorbeeld ZLT: Aalsmeer 
(www.energyhubaalsmeer.nl)
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LT-varianten

• LT-afgifte (label A)

• HT-afgifte (label B - D)
• LT i.c.m. individuele warmtepomp 

• LT i.c.m. centrale warmtepomp (MT)

Afbeelding gebruikt met dank aan CE Delft

https://www.ce.nl/assets/upload/image/Plaatjes%20themapagina%27s/Duurzame%2
0stad/Factsheet_compleet_update_september%202018.pdf



Lagere piekvraag door reductie warmtevraag en 
seizoensopslag

JANUARI DECEMBER

SEIZOENSOPSLAGwarmteoverschot

huidige warmtevraag

warmtevraag gereduceerd (isolatie, betere ventilatie)



Bedankt voor uw komst

@Merosch_Llab

@Merosch_

www.linkedin.com/company/merosch

merosch.nl | merosch.nl/living-lab

http://www.twitter.com/Merosch_Llab
http://www.twitter.com/Merosch_
http://www.linkedin.com/company/merosch
https://www.merosch.nl/
https://www.merosch.nl/living-lab


Businesscase Palenstein Cluster 1

Cluster 1

Palenstein
Cluster 1: 

• 1.000 corporatiewoningen
(Vestia, DGW en Vidomes)

• 1 VvE (130 woningen)

• 10.000 m2 gemeentelijke
panden

• Bouwjaar 1966 tot 2010

• Warmtevoorziening o.b.v. 
blokverwarming



Alternatief 1
WKO-net met individuele en collectieve warmtepompen



Planning & proces Cluster 1

Onderdeel Planning

1 Principebesluit t.a.v. ontwerp en exploitatievorm Oktober 2019

2 Opstellen concept SOK Q4 2019/Q1 2020

3 Interne besluitvorming Q1 2020

4 Definitieve SOK Q1 2020

5 Opstellen inkoop-/aanbestedingsdocumenten Q2/Q3 2020

6 Selectie partij Q3 2020

7 Start ontwerp/uitwerking Q3/Q4 2020

8 Go/no go realisatie Q4 2020

9 Start realisatie 2021


