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Wat iedereen zou moeten weten, met 
betrekking tot verduurzaming van de 
bestaande bouw

Woningcorporaties staan voor de enorme opgave 

om vóór 2050 circa 2,4 miljoen woningen te 

verduurzamen. Als ‘startmotor’ maken de corpo-

raties de komende jaren 100.000 extra woningen 

aardgasvrij of aardgasarm. Opties daarbij zijn 

isoleren, aansluiting op een warmte(pomp)net en/

of de installatie van (hybride) warmtepompen. 

Verduurzaming begint vaak met het isoleren van de 

woning. Een goede ontwikkeling, omdat hiermee 

veel energie kan worden bespaard. Wat we op dit 

moment veel zien echter, is dat hierna de verduur-

zaming stopt. Traditionele verwarmingsinstallaties 

(op aardgas) blijven nog te vaak intact, omdat 

corporaties én gemeentes toekomstige technieken 

zoals groen gas, waterstof of de eventuele komst 

van een warmtenet willen afwachten. Een begrijpe-

lijke keuze, want warmtenetten bieden interessante 

voordelen zoals lage aanvangskosten en minimaal 

overlast in de woning. Toch doet u er goed aan 

om ook alternatieve opties te overwegen. In veel 

situaties brengen warmtenetten namelijk ook flinke 

nádelen met zich mee mee. Zo kost het ontwikkelen 

en uitleggen van nieuwe warmtenetten (te)veel tijd. 

Bovendien zijn warmtenetten vaak niet rendabel 

én zijn de voordelen voor bewoners haast nihil. Het 

comfort in de woning wordt met een warmtenet 

niet verhoogd en ook de energierekening valt niet 

gunstiger uit. Daarnaast zijn bewoners de komende 

30 jaar gebonden aan één warmteleverancier. Nu 

een enorme discussie gaande is over hoe duurzaam 

biomassa als energiebron eigenlijk is, is het 

belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke 

alternatieven en de belangrijke voordelen die deze 

bieden.
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Warmtenetten: een begrijpelijke, maar 
onverstandige keuze

In de bestaande bouw wordt het merendeel van de 

proeftuinen ‘Aardgasvrije wijken’ uitgelegd met een 

midden- of hoge temperatuur warmtenet. Hierbij 

wordt een netwerk van leidingen onder de grond 

aangelegd, waar warm water doorheen stroomt. Dit 

water is afkomstig van een warmtebron in de buurt, 

zoals een biomassa- of afvalverbrandingscentrale. 

Wanneer je bedenkt dat er 5 strategieën zijn om 

buurten aardgasvrij te maken, is de focus op 

warmtenetten als slechts één van de vijf strategieën 

niet helemaal terecht. De lobby rondom 

warmtenetten is echter sterk. Bovendien is een 

warmtenet een aantrekkelijke oplossing voor 

corporaties en beleidsmakers. Toch moeten we 

vraagtekens zetten bij de duurzaamheid en 

beschikbaarheid van de warmte die aan de voorkant 

wordt ingebracht. Vaak wordt verondersteld dat 

lokale industrieën warmte gaan leveren aan de wijk. 

Maar staan die fabrieken er over 10 jaar nog? En hoe 

duurzaam is de energie opgewekt, waarmee zij 

restwarmte leveren? Ook komt de (forse) rekening 

van het warmtenet bijna geheel bij de bewoners te 

liggen, vooral in de vorm van hoge vastrechtkosten.

Lage aanvangskosten, weinig overlast in de woning

Veel beleidsmakers hebben een voorkeur voor hoge 

temperatuur warmtenetten omdat de aanvangs-

kosten relatief laag zijn. En ook corporaties zijn 

enthousiast over deze oplossing, omdat eenvoudig 

draagvlak bij bewoners gecreëerd kan worden. 

Wanneer hoge temperatuur warmte (70°C) in de 

woningen wordt afgeleverd, hoeven namelijk geen 

tot nauwelijks aanpassingen in de woningen doorge-

voerd te worden. Het aanleggen van het warmtenet, 

het verwijderen van de cv-ketel en de montage van 

een nieuwe afleverset zijn voldoende. Overlast door 

(ingrijpende) isolatiewerkzaamheden is niet aan 

de orde. Dit lijkt heel aantrekkelijk, maar niets is 

minder waar.

Warmtenet
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Bewoners zijn het kind van de rekening

Door niet (aanvullend) te isoleren gaat enorm 

veel warmte verloren. Bovendien komt de (forse) 

rekening van het warmtenet bijna geheel bij de 

bewoners te liggen. Zodra een woning op het 

warmtenet wordt aangesloten, gaan bewoners er 

in energielasten alleen maar op achteruit. Zij zijn 

niet alleen 30 jaar gebonden aan het warmtebedrijf, 

maar ook aan hun terugverdienmodel. Kenmerkend 

aan dit model is het enorm hoge vastrecht, 

waardoor bewoners nog nauwelijks kunnen 

besparen op hun energierekening.

Wanneer bewoners beschikken over een cv-ketel 

of elektrische warmtepomp en hun kozijnen en 

beglazing worden vervangen en/of hun spouwmuur 

wordt (na)geïsoleerd, dan zal hun energierekening 

fors dalen. In het geval van een hoge temperatuur 

warmtenet is deze daling echter te verwaarlozen. 

Bewoners betalen namelijk niet alleen voor de 

geleverde warmte, maar ook voor de investeringen 

én thermische verliezen in het net. Zeker het 

vastrecht vormt een flink deel van de energiere-

kening.

‘Niet minder dan anders’

De wijkbewoner die zijn woning het minst heeft 

geïsoleerd, heeft de hoogste aanvoertemperatuur 

nodig. Hierop wordt niet alleen het complete 

warmtenet uitgelegd, maar zijn ook de thermische 

verliezen van toepassing die helaas gelden voor 

de hele wijk. Hoewel hoge temperatuur warmte-

netten worden verkocht als ‘niet meer dan anders’, 

betekenen ze in de praktijk ook ‘niet minder dan 

anders’. Bewoners worden tot in lengte van jaren 

met zeer hoge kosten geconfronteerd, die in veel 

gevallen zelfs hoger liggen dan wat zij nu voor hun 

aardgasketel betalen. Een zorgelijke ontwikkeling. 

Zeker in het geval van sociale huur, waar bewoners 

het toch al niet breed hebben.

In de sociale huursector wordt vaak zuinig geleefd. 

Veel bewoners zijn bijvoorbeeld bereid om een 

dikke trui aan te trekken of om ’s avonds onder 

een dekentje op de bank te zitten, om hiermee hun 

energierekening onder controle te houden. Deze 

controle wordt met de overstap naar een hoge 

temperatuur warmtenet substantieel minder, wat 

kan leiden tot grote financiële problemen, wat 

bekend staat als energiearmoede.

Isoleren wordt de norm

Wat ook pleit tégen de aanleg van hoge temperatuur 

warmtenetten, is dat huurwoningen in de toekomst 

toch verplicht geïsoleerd moeten worden. Deze 

isolatie is overigens gewenst voor alle technieken, 

of dit nu warmtepompen of warmtenetten zijn (Trias 

Energetica). Om dan nu – voor de korte klap – voor 

een hoge temperatuur warmtenet te gaan, is een 

heel onverstandige keuze. Na de verplichte isolatie 

zullen de woningen namelijk veel minder warmte 

gaan verbruiken. De meeste warmtebedrijven 

houden hier niet of nauwelijks rekening mee. De 

meeste hoge temperatuur warmtenetten zijn nu al 

niet rendabel. Over 10, 15 of 20 jaar zal dit aantal 

alleen maar toenemen. De kosten hiervoor komen 

in veel gevallen bij de gemeentes te liggen. Wanneer 

wordt gekozen voor zeer lage temperatuurnetten 

(12°C, ZLT), worden deze problemen voorkomen.
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Hét alternatief voor wijkaanpak is: 
bodemenergie

Wat ons betreft, is hét alternatief voor 

verduurzaming op wijkniveau de elektrische 

water/water-warmtepomp, die bestaat uit een 

bodemcollector met warmtewisselaar en een 

warmtepomp in de woning. 

Zeer stabiel en hoog rendement

Water/water-warmtepompen kunnen enorme 

toegevoegde waarde bieden in de bestaande bouw. 

In combinatie met een geïsoleerde woning bieden 

deze warmtepompen namelijk een zeer stabiel en 

hoog rendement. Ook in de koude wintermaanden. 

Hierdoor zijn – anders dan bij lucht/water-warmte-

pompen – vervelende verrassingen in energiekosten 

niet aan de orde. Bewoners behouden hun keuze-

vrijheid wat betreft energieleveranciers. Ook is, in 

combinatie met zonnepanelen, een zelfvoorzienende 

installatie mogelijk.

Gratis koeling

Met een warmtepomp kan niet alleen verwarmd 

maar ook gekoeld worden, mits het afgiftesysteem 

hiervoor geschikt is. Een belangrijke extra functie, 

want nu we onze woningen zo goed isoleren ligt 

oververhitting in de warme zomermaanden op de 

loer. Door in deze periode water van 15 tot 18°C door 

de vloerverwarmingsleidingen te laten stromen, 

wordt de temperatuur in de woning ‘gratis’ een 

aantal graden verlaagd. De afgevoerde warmte uit 

de woning wordt bovendien in de bodem gebracht 

als buffer voor de wintermaanden.

Geluidsoverlast is geen issue

Corporaties en/of bewoners die kiezen voor 

water/water-warmtepompen hoeven niet op zoek 

naar een geschikte ruimte om de buitenunits te 

plaatsen. Immers is een buitenunit niet aan de orde. 

Eventueel geluidsoverlast door de warmtepomp is 

dan ook geen issue.
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3 opties voor verduurzaming op 
wijkniveau

In het geval van verduurzaming op wijkniveau 

hebben corporaties en beleidsmakers ons inziens 

drie keuzes. Allereerst kunnen zij hun warmtepomp 

voeden middels een zeer lage temperatuur netwerk 

en/of aquathermie. Is deze mogelijkheid er niet, 

dan biedt een warmtepompnet met één bron voor 

meerdere woningen een uitstekend alternatief. Een 

derde mogelijkheid is om per woning individuele 

water/water-warmtepompen te installeren, waarbij 

onder of nabij de woning een bodembron wordt 

aangebracht. 

Het voordeel van eerstgenoemde combinatie is dat 

je lage temperaturen rondpompt en dus onderweg 

geen thermische verliezen hebt. Het moment 

van aanhaken is hierdoor minder van belang, wat 

corporaties de mogelijkheid biedt om gefaseerd hun 

woningvoorraad te verduurzamen. Doordat ieder 

huishouden zijn eigen, individuele warmtepomp aan 

het net kan koppelen (of collectief via de woningcor-

poratie) kunnen bewoners en corporaties met hun 

eigen ambities aan de slag. Wie minder isoleert, 

heeft een iets grotere warmtepomp nodig en zal een 

wat lager rendement halen. Wie wel maatregelen 

neemt echter, wordt hiervoor beloond. Bijvoorbeeld 

met een lagere energierekening.

Optie 1: Zeer lage temperatuur netwerk en/of 

aquathermie

De combinatie van water/water-warmtepompen 

en lage temperatuur warmtenetten is uitstekend 

geschikt voor de wat oudere woningen met een 

hogere warmtevraag, waarvan het (financieel) niet 

haalbaar is om een broninstallatie aan te leggen. In 

het geval dat minder warmte wordt teruggeleverd 

dan uit het net wordt onttrokken, kan eenvoudig een 

combinatie worden gemaakt met aquathermie. Dat 

maakt deze oplossing geschikt voor circa 50% van 

de Nederlandse woningen.

Bij aquathermie wordt efficiënt gebruik gemaakt van 

warmte uit oppervlaktewater zoals meren, rivieren 

en kanalen. Met name van die kanalen hebben we 

er best veel in Nederland. Bijvoorbeeld het westen 

van het land, waar zich tevens de dichtste bebouwing 

met de grootste thermische uitdagingen bevindt. Bij 

deze techniek wordt door middel van een warmtewis-

selaar warmte aan het oppervlaktewater onttrokken 

en opgeslagen in een warmte-/koudeopslag (WKO). 

Vanuit deze WKO wordt lage temperatuur warmte 

(12°C) door de wijk gedistribueerd. Alle aangesloten 

woningen beschikken over een individuele water/

water-warmtepomp. In de wintermaanden haalt 

deze warmtepomp de benodigde warmte uit de 

WKO-bron, terwijl in de zomer evenveel warmte 

wordt teruggestort (vrije koeling plus aquathermie). 

Omdat de woningen veelal een hogere warmtevraag 

hebben in de winter dan een warmteoverschot in de 

De 3 beste opties voor wijkaanpak:

1. Zeer lage temperatuur netwerk en/of aquathermie

2. Warmtepompnet

3. Individuele water/water warmtepompen
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zomer, worden eventuele warmtetekorten aangevuld 

vanuit het lokale oppervlaktewater. Hierdoor blijft de 

bron perfect in balans. We zien voor deze toepassing 

dan ook een groeiende belangstelling vanuit de 

Waterschappen.

Overzichtelijke maatregelen

Zeer lage temperatuur netten/aquathermie zijn 

uitermate geschikt voor wijkaanpak. Zodra de 

warmtevraag van woningen zover is verlaagd 

dat deze verwarmd kunnen worden met een 

aanvoertemperatuur van 50°C, dan kunnen de 

woningen stap voor stap van het gas af worden 

gehaald. Aanvoertemperaturen onder de 50°C zijn 

natuurlijk nog beter, vanuit het oogpunt van de 

energierekening. Zeer lage temperatuur netten/

aquathermie is laaghangend fruit dat zonde is om te 

laten hangen. Het belangrijkste voordeel van deze 

aanpak is dat de woningeigenaren keuzevrijheid 

houden in ambities, timing en investeringen.

Optie 2 Warmtepompnet: uitstekend geschikt voor 

kleinschalige projecten

Wanneer aquathermie niet mogelijk is, kunnen 

corporaties ervoor kiezen om per 2 tot 5 woningen 

een warmtepompnet met één gezamenlijke en 

diepere bron (> 300 meter) te realiseren. Het 

warmtepompnet is een uitstekende oplossing 

voor kleinschalige projecten die van het gas af 

moeten en onderscheidt zich door een stabiel en 

hoog rendement. Bovendien biedt deze optie de 

mogelijkheid tot gratis koeling in de zomer, mits het 

afgiftesysteem hiervoor geschikt is.

Zeer lage temperatuurnetwerk (ZLT) met regeneratie mede op basis van aquathermie
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Sneller rendabel dan u denkt

Naast bovengenoemde voordelen kent bodem-

energie ook enkele uitdagingen. Het proces van 

aanvraag tot en met installatie neemt bijvoorbeeld 

behoorlijk wat tijd in beslag. Ook zijn de kosten voor 

de aanleg van een bodeminstallatie relatief hoog. 

In de Total Cost of Ownership scoort de elektrische 

water/water-warmtepomp echter zeer goed. Om 

de initiële investering te drukken, is het verstandig 

om de aanleg van de warmtepomp niet per woning 

maar collectief aan te vragen en uit te voeren. Vanaf 

circa 20 woningen, of bij kleinere projecten met een 

herhaalpotentieel, is een water/water-warmtepomp 

een rendabele keuze. Dat maakt deze installatie 

uitstekend geschikt voor corporatiewoningen. Circa 

80% van de gebieden in Nederland is geschikt voor 

de aanleg van een broninstallatie. Bovendien kan 

de installatie in zowel nieuwbouw- als renovatie-

projecten worden toegepast. Itho Daalderop heeft 

in de afgelopen 20 jaar al meer dan 20.000 water/

water-warmtepompen opgeleverd. Onder andere 

in nieuwbouwwoningen (bouwjaar: vanaf 2002). 

Deze woningen presteerden thermisch aanzienlijk 

minder dan de woningen die vandaag de dag worden 

opgeleverd. Toch was de techniek ook 20 jaar 

geleden al een energetisch interessante optie.

Optie 3: Individuele water/waterpompen

Binnen de wijkaanpak is het natuurlijk ook mogelijk 

om per woning een water/water warmtepomp met 

zijn eigen lus toe te passen indien optie 1 of 2 niet 

mogelijk zijn. De voordelen van een water/water 

warmtepomp ten opzichte van lucht/water warmte-

pompen zijn:

 - Hoogste rendement ook in de winter

 - Lage energiekosten voor de bewoner

 - Nagenoeg gratis koeling in de zomer

 - Geen buitendeel (plaats van het buitendeel en 

eventuele geluidsoverlast)

 - Geen congestieprobleem op het 

elektriciteitsnetwerk

Warmtepompnet Individuele water/waterpompen
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Met deze paper willen we een beroep doen op 

beleidsmakers, om de keuze voor aanleg van 

een hoog of midden temperatuurnetten nog eens 

kritisch onder de loep te nemen. Op de korte termijn 

oogt deze oplossing misschien als eenvoudig, maar 

voor de lange termijn is het met name de bewoner 

die het kind van de rekening wordt. Bijvoorbeeld 

vanwege hoge kosten en afhankelijkheid van 

monopolisten (energieleveranciers). Ook wordt 

de noodzaak tot isoleren niet meegenomen in de 

berekeningen en is de bron van een hoog tempera-

tuurnet vaak niet duurzaam.

Onze eindconclusie

In het geval van verduurzaming op wijkniveau is wat 

ons betreft de water/water-warmtepomp de beste 

keuze. Deze kan op 3 manieren worden ingezet 

voor een duurzame wijkaanpak. Allereerst kunnen 

deze warmtepompen prima worden toegepast 

bij een zeer laag temperatuurnet in combinatie 

met aquathermie. Dit geeft de mogelijkheid voor 

een gefaseerde aansluiting van het corporatie-

bezit, maar ook van de individuele huiseigenaar. Is 

deze mogelijkheid er niet, dan biedt een warmte-

pompnet met één bron voor meerdere woningen een 

uitstekend alternatief. Een derde mogelijkheid is om 

per woning individuele water/water-warmtepompen 

te installeren, waarbij onder of nabij de woning een 

bodemcollector wordt aangebracht. 

De initiële kosten zijn het laagst bij een warmte-

pompnet, gevolgd door een zeer laag temperatuur 

netwerk en tot slot de individuele warmtepomp. 

In alle gevallen zullen de kosten voor de bewoner 

veel lager zijn dan bij een hoog temperatuurnet. 

Bovendien behouden bewoners een vrije keuze qua 

energieleverancier. Voordeel is ook de mogelijkheid 

voor gratis koeling, wat zoals we eerder schetsten 

een noodzakelijke behoefte is bij het verder isoleren 

van de bestaande woningvoorraad.

Voor u als beleidsmaker of adviseur bieden wij de 

zekerheid dat u met water/water-warmtepompen 

voor een écht duurzame én lange termijn wijkop-

lossing kiest.

Echte verduurzaming met de grootste 
voordelen

Verduurzamingsscenario's wijkaanpak

1
Zeer lage 

temperatuur netwerk 
en/of aquathermie

2
Warmtepompnet

3
Individuele  

warmtepompen

4
Overige scenario's
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Bodemenergie biedt grote voordelen voor beleid-

smakers, corporaties én bewoners. Zowel op de 

korte als lange termijn:

Uitputting is niet aan de orde

Als we over bodemenergie spreken, dan wordt 

vaak gevraagd of deze energiebron wel eindeloos 

beschikbaar is. Het antwoord, is ‘ja’. De bodem 

fungeert namelijk als een thermische accu waarin 

’s zomers evenveel energie wordt teruggestopt als 

in de wintermaanden wordt onttrokken. Om deze 

balans te borgen, worden de woningen tijdens de 

zomermaanden ‘gratis’ gekoeld. Met het juiste 

afgiftesysteem (vloerverwarming) is het mogelijk 

om in de zomermaanden sec water rond te pompen 

om de woning te koelen. De warmte die hierbij uit 

de woning wordt onttrokken, wordt efficiënt terug-

gestopt in de bodem. Hierbij geldt dat hoe meer 

warmte in de zomer wordt onttrokken, hoe hoger 

het rendement in de winter is.

Bovenstaande heeft met name betrekking op 

nieuwbouwwoningen. Met oudere woningen is het 

balanceren van de bron iets lastiger, omdat hier 

in de winter meer warmte gevraagd wordt dan in 

de zomer wordt onttrokken. Bovendien lenen de 

afgiftesystemen zich niet altijd voor (gratis) koeling. 

Een laag temperatuurnetwerk of aquathermie is in 

dit geval een uitstekende oplossing, waarmee een 

hele wijk eenvoudig thermisch in balans kan worden 

gebracht.

De voordelen van bodemenergie in een 
notendop:
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Hoge rendementen, ook in hartje winter

Met bodemenergie kunnen enorm hoge en 

stabiele rendementen worden gehaald, omdat de 

bodembron heel stabiel is. De bron blijft ’s zomers 

en ’s winters namelijk binnen een bandbreedte van 

5°C. Waar de temperatuur in de wintermaanden 

maximaal zakt naar 7°C, loopt deze in de zomer niet 

verder op dan 12°C. Vergelijk je dit met een lucht/

water-warmtepomp, dan is bodemenergie een 

energetisch zeer aantrekkelijke keuze. Een lucht/

water-warmtepomp moet namelijk ook energie uit 

de buitenlucht onttrekken bij -10°C. Van een gunstig 

rendement is in dat geval natuurlijk geen sprake 

meer. Als vuistregel kun je aanhouden dat een lucht/

water-warmtepomp ongeveer 3% per graad Celsius 

aan rendement verliest, terwijl het rendement bij 

bodemenergie nagenoeg constant blijft.

Geen congestieprobleem op het elektriciteitsnet

Een voordeel van bodemenergie is bovendien 

dat heel weinig elektra nodig is om het systeem 

te laten draaien. Hierdoor wordt het elektranet 

nauwelijks belast. Netverzwaring is dan ook niet 

aan de orde. Wie maximaal wil verduurzamen, 

kan per woning een aantal zonnepanelen plaatsen 

om de warmtepomp én de rest van de woning van 

voldoende energie te voorzien.

Meer weten? 

Kijk op www.ithodaalderop.nl voor meer informatie 

en contact.



Onze uitdaging: 

een comfortabel, gezond én 
energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen 

plezieriger te laten wonen, werken en leven - met 

een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, 

tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. 

Met deze innovatieve producten en systemen zorgen 

we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig 

binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen 

- volgens de klimaateisen van morgen - vandaag 

al mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid 

tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig 

binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze 

uitdaging. Climate for life.

Bewezen innovatie

In bijna vijf miljoen Nederlandse huishoudens zijn 

onze producten aanwezig en hierdoor zijn al in 

ontelbare woningen labelstappen gemaakt. Vele 

tienduizenden woningen in projectmatige bouw zijn 

met onze systemen duurzaam en zelfs nul-op-de-

meter gemaakt.

Garantievoorwaarden

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB  Schiedam

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl Website
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