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Aardgas

Aardgas

Goedkoop (efficiënt)

Comfortabel (snel warm)

Makkelijk

Aardbevingen

CO2 uitstoot

• Kabinetsbesluit: gaswinning halveren in 2022, nul winning in 2030, gasvrij 2050
• Wat zijn de alternatieven, als we ook CO2 willen reduceren ?

Aardgas gebruik voor:
• Ruimteverwarming
• Warm tapwater
• Koken



Alternatieven voor aardgasvrij ?

Elektriciteit WaterstofBio 
brandstof

Warm water

Wat brengen
we de wijk in?

Hoofdroutes:

Energie
opwekking



Warmtepomp  (full-electric)

Lucht warmtepomp Bodem warmtepomp

Een warmtepomp haalt (laagwaardige) warmte uit lucht- of bodem, 
en werkt deze op (met elektriciteit) tot ca. 50    C.

Elektriciteit

• Luchtwarmtepomp
• Binnen-unit
• Warmwater vat

• Aardwarmte sonde 25 – 160m diep (klein opp.)
• Grondwarmtepomp
• (Distributie naar woningen)
• Binnen-unit
• Warmwater vat



1. Verregaand isoleren
Om te kunnen verwarmen met ca 50    C
- vloer/ gevel/ dakisolatie
- HR++ glas 
- mechanische ventilatie, warmtewisselaar

2. Warmte opwekken
- lucht-warmtepomp of bodem-warmtepomp (buiten)
- binnen-unit 
- warmtapwater voorraadvat
- evt zonneboiler  

3. Warmte (van ca. 50 graden) afgifte 
- vloerverwarming / convectoren

4. Elektriciteit verduurzamen
- bv zelf met zonnepanelen 

Warmtepomp: wat is er nodig ?

• Elektrisch koken

Elektriciteit



Warmtepomp: voor- en nadelen

Comfortabele, constante temperatuur

Veel aanpassingen in huis

Hoge investering, niet (binnen 15 jr.) terugverdienen

Geluidsoverlast

Stap naar fossielvrij (CO2 neutraal)  wordt mogelijk

Individueel toepasbaar Collectief realiseren wenselijk 
voor acceptabel rendement.

Elektriciteit



Warmtenet

Een stadverwarming leverancier (Eneco) brengt warm water naar je buurt en 
je huis via een warmtenet (buizenstelsel). Afgekoeld water gaat retour.

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzame-stad/energie/bewoners/stadsverwarming/

Stadsverwarming net Utrecht Verdeel unitWarmte centrale (gas)

Warm 
water



Warmtenet: wat is er nodig ?

…

1. Aanleg warmtenet in wijk
2. (Isoleren: vereist bij LT verwarming))
3. Warmte afleverset
4. Warmte duurzaam opwekken

Eneco - opwekking stadswarmte:
• Momenteel wordt de warmte 

(grotendeels) fossiel opgewekt (gas).
• Overgangsfase: biomassa centrales (bouw)
• Verdere toekomst: (echt) duurzame warmte

• Elektrisch koken

Warm 
water

Routekaart Eneco verduurzaming stadswarmte:



Warmtenet: voor- en nadelen

Weinig aanpassingen nodig aan huis

Afhankelijk van aanleg warmtenet in wijk

Voorlopig nog geen (echt) duurzame warmte van Eneco,
mogelijkheden geothermie onzeker.

Lage investeringen bewoner

Stadsverwarming (nu) goedkoper dan andere alternatieven

Afhankelijk van 1 leverancier (vooralsnog)

Warm 
water



Pelletkachel / ketel

Het CO2 effect van pelletkachels staat ter discussie.
Wereldwijd zijn er nog maar weinig bossen die klimaatverantwoord beheerd worden (niet meer kappen dan 
aangegroeid is). Alleen dan kun je er vanuit gaan dat het CO2 vriendelijk is.

Een pelletkachel stoot (veel) meer fijnstof uit dan een CV ketel, en minder dan een open haard / 
houtkachel. En we zitten in Tuindorp al aan de gezondheidsgrens voor fijnstof.

Pellets zijn geperste houtkorrels die als brandstof gebruikt worden voor:
• Pellet kachel (één ruimte)
• Pellet CV ketel (hele huis)

Pellets Pellet CV ketel Bestaande warmte-afgifte

Biomassa



Pellets: voor- en nadelen

Weinig aanpassingen nodig aan huis

Uitstoot van fijnstof

CO2 effect staat ter discussie

Beperkte investeringen bewoner

Zelf aanvoeren van brandstoffen.

Biomassa



Waterstof 
Waterstof is een energiedrager, geen energiebron. Er is (veel) energie nodig om het 
te maken. 

Waterstof wordt 
geproduceerd 
met behulp van 
gas, steenkool, 
wind, etc

Waterstof kan worden 
opgeslagen

Waterstof kan worden 
gebruikt voor vervoer, 
industrie, woningen, …

Er is een (deels nieuw) 
distributienetwerk 
voor nodig.

• Er zijn nog weinig waterstof fabrieken in verhouding met de energievraag. 
• Volgens het (concept) klimaatakkoord is Waterstof vooral bestemd voor transport en industrie.

Waterstof



Waterstof: voor- en nadelen

Weinig aanpassingen nodig aan huis

Energie-intensiever dan all-electric en warmtenet (kosten, CO2)

Nog niet voor 2030 op grote schaal haalbaar, en vooral bestemd voor 
vervoer en industrie .

Maakt opslag van duurzame energie mogelijk.

Waterstof



Welke opties zijn het meest kansrijk en duurzaam?

Lucht warmtepomp

Bodem warmtepomp Warmtenet

Waterstof Pelletketel



Kostenplaatje - Studie ‘Woerden aardgasvrij’

• Maar …. de overheid zal de gasprijs steeds hoger maken

• Investering in woning: bij stadsverwarming ca. € 6.000,

bij full electric: ca. € 25.000  tot € 35.000,

• De integrale kosten zijn hoger dan aardgas: van € 300 tot € 1.300 per 

woning per jaar. 

• De volledig elektrische oplossing (lucht-warmtepomp) is in veel 

gevallen bijna 2 keer zo duur dan aardgas. 

Onderzoek naar woningen uit 1921, 1957, 1983



Hoe verder ?

Lucht warmtepomp Bodem warmtepomp Warmtenet

• Individueel toepasbaar
• Hoge kosten

• Iets collectiefs nodig
• Veel vervolgvragen



Stellingen

1. All-electric (warmtepompen) en een warmtenet als 
alternatieven voor aardgas verdienen beide nadere 
uitwerking in Tuindorp

19 juni 2019
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2. We kunnen Tuindorp beter nog niet van het aardgas af vóór 
2030, en tot die tijd focussen op no regret maatregelen zoals 
isolatie en zonnepanelen

19 juni 2019
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3. Teveel individuele all-electric oplossingen maken collectieve 
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5. De vrijheid om te kiezen tussen verschillende aanbieders is 
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Stellingen

1. All-electric en een warmtenet als alternatieven voor aardgas 
verdienen beide nadere uitwerking in Tuindorp

2. We kunnen Tuindorp beter nog niet van het aardgas af vóór 
2030, en tot die tijd focussen op no regret maatregelen zoals 
isolatie en zonnepanelen

3. Teveel individuele all-electric oplossingen maken collectieve 
oplossingen, zoals een rendabel warmtenet in Tuindorp, 
onrealistisch

4. In Tuindorp moet maximaal worden ingezet op collectieve 
alternatieven voor aardgas

5. De vrijheid om te kiezen tussen verschillende aanbieders is 
een belangrijk criterium bij het vaststellen van een 
alternatief

19 juni 2019


