
hengelo
kerkrade

eindhoven
etten-leur

haarlem

gebieden 
vol

energie

ervaringen  
uit de 

praktijk



gebieden 
vol

energie

ervaringen  
uit de 

praktijk



inleiding 5

         Energiesprong, uitgevoerd in opdracht 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties door Platform31, is het 
innovatieprogramma dat de markt voor een 
energieambitieuze aanpak in de gebouwde 
omgeving aanjaagt. Energiesprong heeft de 
markt uitgedaagd om te komen tot concrete 
ambitieuze projecten waar met ondersteuning 
van Energiesprong de hele markt van kan leren. 
Het programma versterkt daarmee een transitie 
in de markt en focust op procesvernieuwing, 
presentatiesturing, vraagstimulering en 
aanbodvergroting.

         Energiesprong zocht en vond in 2011 
een aantal kleinschalige en binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingsprojecten die na 
uitvoering een minimale energiereductie van 
45% zouden opleveren. Voorafgaand aan 
de selectie van concrete projecten, werden 
haalbaarheidsstudies gefinancierd. In het kader 
van de oproep voor deze projecten verscheen 
in 2010 het Voorbeeldenboek Kleinschalige 
Binnenstedelijke Gebieden, een rapport 
met voorbeelden van gebiedsconcepten (te 
downloaden via de site www.energiesprong.nl). 

          In deze tweede publicatie Gebieden 
vol energie gaan we verder in op de praktijk. 
De drie gebiedsprojecten die Energiesprong 
selecteerde na de oproep komen aan bod. 
Daarnaast bleken er nog twee andere projecten 
gaande, die interessant zijn in het kader van 
deze publicatie. Deze bookazine Gebieden vol 
energie houdt het midden tussen een boek en 
een magazine. » 
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         Om de transitie naar een duurzame, 
energiezuinige samenleving te laten slagen, 
zullen deze projecten een plek moeten krijgen 
op de gemeentelijke beleidsagenda’s voor de 
lange termijn. Ook is het belangrijk dat het rijk 
een inspanning levert door belemmeringen 
weg te nemen, bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek, proces en falende marktwerking. 
Daarom is het belangrijk te leren van de pioniers 
op dit terrein. Wat zijn hun ervaringen, wat 
zijn de uitdagingen waar zij zich voor gesteld 
zien en welke oplossingen hebben zij daarvoor 
gevonden? Gebieden vol energie is bedoeld 
ter inspiratie van alle partijen die aan de slag 
willen met zeer energiezuinige binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. Een bijdrage aan het werk 
in uitvoering.

ivo opstelten
programmaregisseur Energiesprong
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Want de projectenbevinden zich op het 
tijdstip van publiceren (eind 2012) midden in 
de uitvoeringsfase: te vroeg om beschouwend 
lering te trekken uit de ervaringen van de 
betrokkenen. Echter, de projecten zijn wel 
interessant om te peilen en een eerste indruk te 
krijgen. Daarin voorziet dit bookazine.

         De initiatiefnemers en betrokkenen 
komen uitgebreid aan het woord. Wat zijn 
hun ervaringen bij het realiseren van deze 
projecten, hoe krijgen samenwerkingsverbanden 
vorm en tegen welke uitdagingen lopen ze 
aan? Hoe gaan overheid en markt aan de slag 
met de uitdaging om zeer energiezuinige 
gebiedsconcepten te realiseren? Welke 
strategieën worden er ontwikkeld en wat zijn 
de motieven van betrokken actoren zoals 
corporaties, gemeenten en bouwers? Er is al 
veel te leren van de ervaringen tot op heden. 

         ik heb jan de wit als expert gevraagd 
om op alle projecten als buitenstaander een 
deskundige reactie te geven. ir. jan b. de wit 
(1951) studeerde werktuigbouwkunde aan de tu 
delft en procestechnologie aan de universiteit 
twente. hij is sinds 1979 werkzaam bij tno. 
Zijn werkzaamheden omvatten duurzame 
energievoorziening op gebiedsniveau en 
onderzoek en ontwikkeling van innovatieve 
installatietechniek voor zeer energiezuinige 
woningen en gebouwen. tevens is hij deeltijd 
lector duurzame energie voorziening aan de 
saxion hogescholen te enschede. hij treedt dus 
op als energie-expert.

inleiding 6
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gebieden
vol
energie

de energieSprong
Om de bouwsector in Nederland een 
innovatie-impuls te geven en het land 
duurzaam in te richten en gebruiken, is het 
nodig om de aanpak van energie in een 
hogere versnelling te zetten. Er moet een 
‘energiesprong’ gemaakt worden: slim-
mer omgaan met energievraag en inzet 
van andere energiebronnen dan fossiele 
grondstoffen. 
In bestaand binnenstedelijk gebied is het 
lastig om deze energiesprong op enige 
schaalgrootte te maken. En toch is daar de 
grootste winst te halen: oude huizen, kan-
toren en winkels vragen alleen al vanwege 
sociale redenene om een gebiedsgerichte 
aanpak. Bovendien zijn deze energetisch 
vaak zo lek als een mandje, terwijl de 
eigenaren meestal niet de gelegenheid, de 
kennis, de middelen of de motivatie heb-
ben om er iets aan te doen.
Losse initiatieven kunnen helpen, maar 
zijn uiteindelijk niet genoeg om een echte 
energiesprong te maken. 
Een energiesprong in binnenstedelijk 
gebied is voor deze publicatie als volgt 
ingevuld: er wordt een energiebesparing 
behaald, uitgedrukt in een reductie van 
minimaal 45% energiegerelateerde CO2-
emissie ten opzichte van de huidige situ-
atie, in bestaand bebouwd gebied met een 
schaal van minimaal enkele honderden 
woningen en bij voorkeur ook enkele an-
dere typen gebouwen. Daarbij gaat het om 
de CO2-emissie afkomstig van het totale 
energiegebruik, gerelateerd aan gebou-
wen, de omgeving en de eindgebruikers 
van het aan te pakken gebied. 

voorbeelden
In deze bookazine wordt een aantal 
interessante projecten behandeld waarin 
men deze energiesprong daadwerkelijk 
probeert te maken, in een intensieve 
samenwerking door gemeenten, project-
ontwikkelaars, bouwbedrijven, woning-
corporaties, woning-eigenaren en ener-
giebedrijven. Deze samenwerking is vaak 
onontbeerlijk om tot resultaten te komen.
De voorbeelden zijn zo divers mogelijk 
gekozen. Een drietal ontvangt financiële 
support van het ministerie Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties het program-
ma Energiesprong: Kerkrade, Warmtenet 
Hengelo en Slachthuisbuurt Haarlem). 
De gekozen oplossingen betreffen zowel 
energiebesparing als het toepassen van 
duurzame energie op ieder schaalniveau. 

Ook komt zowel sloop/nieuwbouw als re-
novatie aan de orde, en is er soms sprake 
van een verdichtingsslag. 
Maatregelen die hiervoor worden ingezet 
zijn isolatie tot ‘passiefhuis’-niveau (Kerk-
rade), het opwekken en distribueren van 
duurzame warmte uit biomassa (Warm-
tenet Hengelo), de opzet van een lokaal 
energiebedrijf door een woningcorporatie 
dat duurzame warmte distribueert (Haar-
lem, Slachthuisbuurt-Zuid) en het toepas-
sen van warmtepompen. In het voorbeeld 
van de wijk Oud-Woensel in Eindhoven is 
sprake van grootschalige toepassing van 
Warmte Koude Opslag (WKO) in combina-
tie met een intensieve verdichtingsslag.
In één geval was een nieuwbouwproject 
dat model staat voor grootschalige win-
ning van lokale, duurzame warmte uit 
gesloten individuele bodembronnen zo 
interessant, dat deze als voorbeeld wordt 
opgevoerd, hoewel hier strikt gezien geen 
sprake is van een energiesprong zoals bo-
ven omschreven (Etten-Leur, wijk Schoen-
makershoek). 

algemene indelingSkenmerken 
van binnenStedelijke gebieden
De belangrijke keuzen voor binnen-
stedelijke gebieden zijn in te delen in vier 
hoofdpunten:

A » Stedebouwkundige invulling van het 
gebied

•  bouwdichtheid 
•  sloop/nieuwbouw versus  

renovatie 

B » Energie-infrastructuur  
en opwekking op wijkniveau 

•  aardgas
•  warmtedistributie
•  WKO
•  centrale opwekking (zon, wind, bio-

massa, geothermie) en  
buffering

•  Elektriciteit in infrastructuur is altijd 
aanwezig. 

C » Kwaliteit bouwkundige schil
•  Rc-waarden gesloten geveldelen
•  U-waarden glas
•  luchtdichtheid
•  oudebruggen
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D » Installatieconcepten
•  ventilatie
•  warmteterugwinning
•  warmte/koude
•  tapwater
•  zonwering
•  duurzame opwekking op/rond  

de schil (PV, zonnecollectoren, bodem)

De eerste twee keuzen hebben betrekking 
op gebiedsniveau, de laatste twee heb-
ben betrekking op gebouwniveau. Beide 
maken deel uit van de totale energieketen, 
en hebben invloed op de energieprestatie 
van het betreffende gebied.

energie beSparen en duurzame 
energietoepaSSen in drie com-
partimenten
Met betrekking tot (fossiel) energiever-
bruik en de reductie daarvan is de volgen-
de indeling gemaakt:

•  Energieverbruik op woning- en  
gebouwniveau – gebouwgebonden

•  Energieverbruik op woning- en ge-
bouwniveau – gebruiksgebonden

•  Energieverbruik op gebiedsniveau

Het eerste compartiment betreft het 
gebruik van verwarming, koeling, venti-
latie, warm tapwater en verlichting. Dit 
compartiment is bij de bestaande bouw 
verreweg het grootst. Het tweede com-
partiment omvat al het overige gebruik: 
huishoudelijke apparaten, koken, audio/
video, et cetera. Deze categorie wordt 
steeds belangrijker, vooral bij zeer zuinige 
bouw. Het laatste compartiment omvat de 
energiehuishouding op wijkniveau. Het 
gebruik van openbare straatverlichting, 
verkeerslichten, gemalen en dergelijke 
valt hieronder. Daarnaast is de winning en 
conversie van energie (wind, zon, biomas-
sa, geothermie) op wijkniveau onderdeel 
van dit compartiment. De beschreven 
energiesprong heeft betrekking op alle 
drie genoemde compartimenten.
Met maatregelen van deze laatste cate-
gorie kan de energieprestatie van een 
gebied worden verbeterd door over te 
gaan op centrale duurzame energie-
voorziening, zonder dat de woningen en 
gebouwen verbeteren of het bewonersge-
drag wordt beïnvloed. Het is sterk aan te 
raden om de gebouwgebonden energie-
vraag in binnenstedelijke gebieden niet 
boven de gebouwgebonden energievraag 

van standaard nieuwbouwwoningen – 
conform bouwbesluit gebouwd – zonder 
gebiedsmaatregelen uit te laten komen. 
In sommige praktijkgevallen, vooral bij 
(monumentale) renovatie, moet overigens 
stevig op gebiedsmaatregelen worden in-
gezet vanwege de soms zeer hoge kosten 
van renovatie (of beperkingen wegens 
monumentale status of beschermd stads/
dorpsgezicht). 

uitWerking van de hoofdkeu-
zen in de voorbeelden
In dit voorbeeldenboek komen al deze vier 
keuzen in de vijf voorbeeldprojecten aan 
de orde. Bij sommige projecten is sprake 
van uitsluitend maatregelen op gebouw-
niveau, zoals Kerkrade-West, en wordt er 
niets veranderd aan de stedebouwkun-
dige opzet en de energie-infrastructuur. Bij 
een ander project zijn alle maatregelen uit-
sluitend op gebiedsniveau genomen, zoals 
bij het Warmtebedrijf in Hengelo. In de 
andere voorbeelden is er sprake van een 
combinatie van maatregelen op gebieds-
niveau en maatregelen op gebouwniveau, 
zoals te zien is in onderstaande tabel. Ech-
ter, omdat een all electric energie-infra-
structuur met individuele warmtepompen 
interessant is voor de gebiedskeuzen van 
toekomstige nieuwbouw en renovatie-
projecten, is dit project ook als voorbeeld 
gekozen. 

voorbeeldenboek ter 
inSpiratie
In dit voorbeeldenboek vertellen de 
betrokkenen wat hun motieven en ar-
gumenten zijn om te kiezen voor een 
energiesprong op gebiedsniveau. Een 
groot gedeelte van de voorbeelden zijn in 
uitvoering of moeten nog worden gerea-
liseerd. Daarom ontbreekt het bewijs van 
de werkelijk bereikte energieprestatie (en 
dus de werkelijk genomen energiesprong) 
in dit boek. Het is wel de bedoeling dat dit 
in de nabije toekomst gaat gebeuren, om 
van deze voorbeelden te leren en zo het 
proces van energieambitieuze gebiedsont-
wikkeling verder te kunnen verbeteren.  
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etten-leur
Schoen-
makerShoek 900 

stuks

540
stuks

all electric, nieuwsbouw
in nieuw gebied, 
gesloten individuele
bron

 wp

 wp

- warmte uit
  biogas 
- wkk extern

eindhoven
oud WoenSel 10.079

3.232

5.909

3.300

300

rc waarde gevel  
dak/vloer: 4/5/5,  
ramen hr+++

32 woonequivalenten  
van 100 m2
binnen gebied
voor zover bekend  
geen maatregelen

rc waarde gevel  
dak/vloer: 4/5/5,  
ramen hr+++

rc waarde gevel  
dak/vloer: 4/5/5, 
ramen hr+++

- dwtw
- individuele combi
- wp
- Zonnencollector

- individuele combi
- wp
- Zonnecollector

- individuele wp

- hr cv

hengelo
Warmtebedrijf 37.640 

m2

bvo

typische  
gebiedsoplossingen
zonder veel instal-
latie- technische 
aanpassingen 
op gebouwniveau

gebouwen
productie-
bedrijf eaton

grondgebonden 
woningbouw

gestapelde 
woningbouw

utiliteitsbouw
winkel

utiliteitsbouw
kantoren

utiliteitsbouw
horeca

aardgas centrale 
wko

individuele 
wko

sloop
nieuwbouw

+wp
warmtebron warmte absorptie

legenda

haarlem
SlachthuiS-
buurt

95 
88 stuks

120
11 stuks

1587
bvo

2 blokken van 100  
woningen. ieder maakt  
deel uit van een groep  
van vijf bouwblokken

2 blokken van 100  
woningen. ieder maakt  
deel uit van een groep  
van vijf bouwblokken

- collectieve combi
- warmtepomp +

- individuele combi
- warmtepomp +
- 15 m2 pv 

- collectieve combi
- warmtepomp +
- 11 m2 pv 

haarlem
SlachthuiS-
buurt

95 
88 stuks

120
11 stuks

1587
bvo

2 blokken van 100  
woningen. ieder maakt  
deel uit van een groep  
van vijf bouwblokken

2 blokken van 100  
woningen. ieder maakt  
deel uit van een groep  
van vijf bouwblokken

- collectieve combi
- warmtepomp +

- collectieve combi
- warmtepomp +
- 15 m2 pv 

- collectieve combi
- warmtepomp +
- 11 m2 pv 

blok Ymere

blok elan

kerkrade

51 
stuks

153
stuks

62
stuks

woningen uit 1951- hr-cv+pv2
- kwpgeen

geen

geen

- renovatie
  schilverbe-
  tering

woningen uit 1974-1975- hr-cv+2,8  
  kwp
- wtw

- passief
  renovatie

woningen uit 1978- renovatie
  schilverbe-
  tering

- hr-cv+  
  2kwp+
- Zonneboiler

(individueel)

(individueel)

(individueel)

(individueel)

projectomSchrijving aantal m2 infra Warm/kou bouWkundig inStallatie tYperingSoort projectomSchrijving aantal m2 infra Warm/kou bouWkundig inStallatie tYperingSoort
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» Kerkrade is een wijk met systeemwoningen uit de jaren zestig en zeventig.  
Woonmaatschappij Hestiagroep besloot tot een opvallende systeemrenovatie voor de 
hele wijk, waarbij de woningen op passiefhuisniveau worden gebracht. De corporatie 
heeft daarvoor een coalitie gevormd met de Hogeschool Zuyd, de huurdersraad en de 
gemeente Kerkrade. Het project Bestaande Wijk van Morgen is een belangrijke impuls 
voor Kerkrade: de woningen worden verbeterd en energiezuiniger gemaakt, en ook de 
openbare ruimte en de voorzieningenstructuur worden aangepakt. De renovatie neemt 
per woning slechts acht dagen in beslag en gebeurt in nauw overleg met de huurders die 
tijdens de werkzaamheden in de woning kunnen blijven. Het pakket aan voorzieningen 
leidt tot een aanzienlijke daling van de energielasten.

beStaande Wijk 
van morgen, 
kerkrade

Naam project
Bestaande Wijk van Morgen 

Datum start project
32 woningen juni 2011, 153 woningen 
juni 2012, 62 woningen maart 2013 
(gepland)

Datum oplevering
32 woningen januari 2012, 153 woningen 
juni 2013, 62 woningen november 2013 
(gepland)

Opdrachtgever
Hestia groep te Landgraaf

Consortiumpartners
Huurdersraad Kerkrade, Zuyd 
Hogeschool, gemeente Kerkrade, BAM 
woningbouw te Weert

Uitbestedingsrelaties
Op basis van co-makership onder de 
regie van BAM

Gebied in ha
4,7 ha

Gebied in m2 BVO
23.525 m2

Typering gebied
In Kerkrade-West staan 7.308 
woningen, waarvan 48% huur en 
52% koop. Kerkrade-West kampt 
met samenhangende problemen op 
fysiek, sociaal en economisch gebied. 
De verwachting is dat de bevolking 
daalt van 15.525 in 2008 naar 13.837 
inwoners in 2020 en naar 12.245 in 
2030 als gevolg van ontgroening, 
vergrijzing en migratie. Door de 
vergrijzing zal de zorgvraag sterk 
toenemen. Het grote aanbod van zorg-, 
onderwijs- en welzijnsvoorzieningen 
zal in overeenstemming met de 
landelijke trend van clustering en 
schaalvergroting worden aangepast. 
Van de zes bedrijventerreinen in 
Kerkrade liggen er vijf in Kerkrade-
West. Het winkelgebied Akerstraat 
vormt een belangrijke economische 
drager. Het Carboonplein is het nieuwe 

winkelhart. In de wijk liggen belangrijke 
voorzieningen op het gebied van 
toerisme en recreatie en in het groene 
buitengebied liggen verschillende 
attracties.
 
Typering oorspronkelijke situatie
De woningen liggen in clusters, 
geconcentreerd rond binnengebiedjes 
waaraan voornamelijk achterkanten 
grenzen. Daardoor ontbreekt toezicht 
en binding met de hofjes. Auto’s zijn 
prominent aanwezig in het straatbeeld. 
Rondom de wijk is veel groen, terwijl 
de buurten zich kenmerken door 
een compacte, stenige opzet. Harde 
scheidingslijnen tussen de buurten 
zorgen voor barrières, oriëntatie in de 
wijk is lastig.

In het plangebied zijn woningen van 
drie verschillende bouwstromen, te 
weten:

32 woningen uit 1951
Traditioneel gebouw met spouwmuur, 
voorzien van individuele cv/combi 

153 woningen uit 1974/75
Typische jaren zeventig woningen met 
gemetselde kopgevels en gevelvullende 
kozijnelementen in de voor- en 
achtergevels, individuele cv/combi en 
afzuigbox

62 woningen uit 1978
Degelijk gemetselde woningen met 
spouwmuur rondom, voorzien van 
individuele cv/combi en zonneboiler 

Gemiddeld energieverbruik 
per huishouden
Gas  1800 m3
Elektriciteit 3600 kwh

Typering nieuwe situatie
De ‘Bestaande Wijk van Morgen’ krijgt 
een duidelijke zonering en ruimtelijke 
hiërarchie. Alle verwaarloosde, 
overbodige ruimtelijke ingrepen 
en elementen worden opgeruimd. 
Elk deelgebied krijgt ook een 
participatietraject op maat, zodat de 

wensen en behoeften van de bewoners 
optimaal geborgd worden. 

Duurzaamheid is de identiteitsdrager 
van de wijk, zowel in ruimtelijk als 
sociaal opzicht. 

Zowel van binnen als van buiten gaat 
de woonomgeving op zijn kop. Daarbij 
hebben de bewoners keuzevrijheid 
binnen de gekozen samenhang en 
functionaliteit.

Maatregelen 32 woningen uit 1951:

•   HR++ glas in gehele woning

•   kierdichtingen voor- en achterdeur

•  spouwmuurisolatie 60 mm PUR

•  dakisolatie 60 mm PIR

•  vloerisolatie 500 mm Chips 
 (circa  60% v/d woningen)

•  leidingisolatie 
 (circa 60% v/d woningen)

•  zonnepanelen circa 2000 Wp 
 per woning

Maatregelen 153 woningen uit 1974/75:

•  passiefhuisrenovatie  
 (volledige schil)

•  HR combiketel

•  zonneboiler (retour cv via boiler)

•  WTW ventilatie

•  zonnepanelen circa 2800Wp  
 per woning

Maatregelen 62 woningen uit 1978:

•  kierdichtingen voor- en achterdeur

•  nieuwe dakramen

•  vloerisolatie via kruipruimte

•  enkel glas naar HR++ glas

•  zonnepanelen circa 2000Wp  
 per woning

Energie/CO2-prestatie van het gehele 
gebied, t.o.v. van oorspronkelijke 
situatie en/of referentie
CO2-reductie van minimaal 45% 

f+c
feiten en cijferSP
1

kerkrade
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‘er iS altijd 
Wel een reden 
om een project 
niet te doen, 
maar doe het 
toch...’

Maurice Vincken, projectleider afdeling 
vastgoed & gebiedsontwikkeling,
Hestia groep Landgraaf

hoe iS dit project begonnen?

  De eerste inspirator was Zuyd Hogeschool, initiatiefnemer van De Wijk van 
Morgen op het European Science and Business Park Avantis te Heerlen/Aken. 
Daar werken onderwijs, onderzoek en ondernemers samen aan de realisatie van 
vier duurzame modelwoningen, ontworpen en gebouwd door studenten met de 
laatste stand van techniek. De Hogeschool nodigde ons uit om samen met corpora-
ties Woonpunt en Wonen Limburg de panden te beheren.
Dit inspireerde ons om te kijken naar de mogelijkheden van duurzaamheid in de 
bestaande bouw, waar de energie prestatienorm lastiger te behalen is dan in 
nieuwbouw. Als tegenprestatie voor onze inzet bij de Wijk van Morgen staat de 
Hogeschool ons met haar deskundigheid terzijde, vooral op lectorenniveau. Samen 
hebben we het programma van eisen opgesteld voor de woningen in Kerkrade-
West. Daarbij was onze ambitie passiefhuisniveau, een energieverbruik van  
25 kw/m2 per jaar voor elke woning. 

hoe zijn de lokale overheden bij dit project betrokken?

  In 2010 hebben de gemeente Kerkrade, Hestia groep, de Regio Parkstad  
Limburg en de Provincie met inspraak van de bewoners een stadsdeelvisie ge-
maakt voor Kerkrade West.  Daarin is duurzaamheid een belangrijk thema en dat 
past goed bij het project voor Kerkrade West. We hebben toen beide projecten in 
elkaar geschoven. »

14p1. kerkrade beStaande Wijk van morgen 

Maurice Vinken en Harry Derksen in De Bestaande Wijk van Morgen tijden de bouw.

hoofdintervieW | projectleider corporatie
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kan het de beWonerS eigenlijk ietS 

Schelen, die duurzaamheid?

  Mensen zijn zich vooral bewust van 
het bedrag dat ze maandelijks uitgeven aan 
energie. Daarom hebben wij er ook voor 
gekozen in euro’s te communiceren. We willen 
bewoners ervan overtuigen dat ze zelf invloed 
hebben op hun energierekening. Daarom 
geven we nieuwsbrieven uit met tips en trucs 
en gaan we workshops organiseren. In de 
informatiemap staat het gemiddelde energie-
verbruik, zodat mensen zelf kunnen zien hoe 
ze het doen. Een ander idee is een wedstrijd 
te organiseren waarbij de buurtbewoner die 
het minst verbruikt of het meest bespaart een 
prijs kan winnen. Ondertussen monitoren we 
die ontwikkelingen. De afgelopen drie jaar 
zijn de meterstanden bijgehouden en dat zul-
len we de komende vijf jaar blijven doen. 
Op alle fronten is de bewoner dus een beslis-
sende factor. 
De plannen zijn in goed overleg met de be-
wonerswerkgroep tot stand gekomen. Verder 
is het centrale huurdersplatform waarin alle 
huurders van de Hestia groep vertegenwoor-
digd zijn, een belangrijke partner. Het biedt 

huurders de mogelijkheid om mee te denken 
en overleg te voeren met onze directeur  
bestuurder, de afdeling Mens en Wonen en  
de financiële afdeling, bijvoorbeeld over  
vergoedingsregelingen. 
Dit centraal huurdersplatform is vertegen-
woordigd in de drie werkgroepen die in de 
buurt actief zijn voor de renovatie, de open-
bare ruimte en de leefbaarheid. 
In deze buurt, waar nog geen buurtvereniging 
was, tekent zich nu een groep mensen af die 
graag meepraat over de ontwikkelingen. 

hoe gaan jullie eigenlijk om met de 

vijf particuliere Woningeigenaren 

in dit gebied?

  Daar ligt het anders. Hen zullen we een 
speciaal aanbod moeten doen want die men-
sen hebben geen ton extra aan hun woning 
te besteden. We denken nu aan verschillende 
pakketten, te beginnen met een esthetisch 
basispakket, zodat de woningen er aan de 
buitenkant hetzelfde uitzien en ze niet on-
verkoopbaar worden. Dat is een gezamenlijk 
belang van Hestia groep, de gemeente en  
de eigenaar/bewoner. 

De Bestaande Wijk van Morgen, woning in de oude staat.

Wat maakt deze buurt eigenlijk zo 

geSchikt voor dit project?

  Demografisch gaat hier heel veel ge-beu-
ren. In Kerkrade West zitten we vooraan wat 
betreft de vergrijzing en de bevolkingskrimp 
is hoog. Daarnaast is het inkomensniveau hier 
het laagste van Zuid Limburg. Met ons project 
kunnen we hier op verschillende manieren iets 
bereiken. Het aanpakken van de woningen 
geeft een positieve impuls aan de wijk en haar 
bewoners: je investeert en maakt de woningen 
zuinig en mooi. Tegelijk pakt dit ook positief 
uit voor de woonlasten – voor deze doelgroep 
heel belangrijk. Tot slot is energiebesparing 
natuurlijk beter voor het milieu.

hoe zijn jullie omgegaan met 

die WoonlaSten?

  We hebben een berekening gemaakt 
van het te verwachten energielastenvoordeel. 
Daarvan verrekenen we 75% als huurverho-
ging zodat wij de investering kunnen doen 
en de bewoners aan de voorkant al 25% winst 
hebben ten opzichte van de oude situatie. 
Dit voordeel wordt alleen maar groter als de 

energielasten verder gaan stijgen. Het bood 
een belangrijk argument om de huurders in 
het gebied te stimuleren om mee te doen. 
 
hoe hebben jullie het voor elkaar 

gekregen dat alle huurderS meedoen? 

  Door veel aandacht te besteden aan 
het contact met de bewoners. Het individuele 
bewonerscontact begint met een bezoek aan 
één van de drie modelwoningen die we in de 
buurt hebben gerealiseerd. Daar krijgen de 
bewoners een informatiemap en geeft onze 
technisch adviseur tekst en uitleg. Mensen 
kunnen daar zien, voelen en ervaren wat deze 
woningrenovatie inhoudt. Je ziet de oude en 
nieuwe situatie naast elkaar en alleen al het 
dikteverschil tussen de gevels maakt de plan-
nen tastbaar.
Vervolgens gaat onze technisch adviseur bij 
elke bewoner langs om een uur, soms wel 
twee uur, te komen praten. Daarbij wordt elke 
individuele situatie bekeken want in de loop 
der jaren is er van alles en nog wat verbouwd: 
een aanbouwkeuken, overkappingen, rol-
luiken, buitenverlichting. Daar moet je afspra-
ken over maken. »

‘het aanpakken 
van de 
woningen geeft 
een positieve 
impuls aan de 
wijk en haar 
bewoners: 
je investeert 
en maakt de 
woningen 
zuinig en mooi.’

De Bestaande Wijk van Morgen tijdens de bouw.

hoofdintervieW | projectleider corporatie
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hoe ver zijn jullie inmiddelS?

  Op 4 juni is de renovatie van de eerste 
101 woningen van start gegaan. De werk-
zaamheden zijn dus in volle gang en de 
bewoners zijn zelf bezig met opruimen en 
bijvoorbeeld overkappingen afbreken. De 
werkzaamheden zullen straks per woning 
acht werkdagen in beslag nemen en bij het 
plaatsen van zonnepanelen een tot twee 
dagen langer. In maart 2013 beginnen we met 
de tweede fase van 52 woningen »
De gemeente levert aan het project een 
belangrijke bijdrage door te investeren in de 
openbare ruimte. Ook daar is duurzaamheid 
leidend doordat bijvoorbeeld regenwater 
wordt afgekoppeld en duurzaam bestratings-
materiaal wordt toegepast. Op dit moment 
loopt de aanbestedingsprocedure en begin 
2013 wordt met de uitvoering gestart.

toen jullie SubSidie aanvroegen WaS 

het project al helemaal rond: een 

brede coalitie aan partijen en een 

kloppend financieel plaatje. hadden 

jullie nog Wel SubSidie nodig?

  In dit project kwam een aantal dingen 
heel mooi samen: de samenwerking met Zuyd 
Hogeschool, de stadsdeelvisie en onze eigen 
ambities en manier van werken. Als business-
case hadden we dit project al rond, maar met 
de Energiesprongsubsidie kunnen we het nog 
interessanter maken met een extra pilot. De 
153 woningen worden uitgerust met zonnepa-
nelen zodat de huurders zelf energie aan het 
net terugleveren.
Het plaatsen van PV-panelen brengt allerlei 
specifieke vraagstukken met zich mee die 
voor corporaties behoorlijk lastig zijn. Nu zijn 
we bijvoorbeeld gaan onderzoeken of we een 
aparte energie BV konden oprichten voor het 
onderhoud en de vervanging van de panelen. 
Uit allerlei juridische checks, ook via het  
Aedes–netwerk voor woningcorporaties, 
bleek dat vanuit het oogpunt van huurrecht 
en de definitie van roerend en onroerend 
goed, niet realiseerbaar. Het zou als een ver-
kapte huurverhoging worden beoordeeld. 

Ook verrekening via de servicekosten is geen 
optie omdat het daar alleen om variabele 
kosten mag gaan en niet om investeringen. 
De huurders betalen nu voor de zonnepanelen 
met een huurverhoging die vijftig procent van 
het te verwachten elektravoordeel bedraagt. 
Met één van de grote energiebedrijven heb-
ben we inmiddels afspraken kunnen maken 
om het voorschot dat de huurder maandelijks 
betaalt substantieel te verlagen op het mo-
ment dat zijn woning wordt opgeleverd.

Wat zijn de SucceSfactoren van 

jullie project. Wat zou je anderen 

zeker aanraden?

  De manier waarop we de markt hebben 
benaderd om te komen tot een innovatieve 
aanbesteding. Het opvallende is dat de pro-
cedure die we daarvoor hebben ontwikkeld 
vrijwel identiek blijkt te zijn aan het program-
ma ‘Slim en Snel’ van Platform31. We begon-
nen met een marktconsultatie en hebben op 
basis daarvan aannemer BAM geselecteerd 
vanwege de kennis en kunde die zij inbren-
gen. Met hen is een bouwteamovereenkomst 
gesloten om het plan verder uit te werken. In 
dat bouwteam zaten ook technisch adviseur 
Caubergh-Huygen en architect Teeken  
Beckers. We hebben daar bewust voor lokale 
partijen gekozen want we vinden het belang-
rijk om juist in onze eigen omgeving deze 
kennis op te bouwen en te verankeren. 
Een andere succesfactor is de intensieve 
begeleiding van de bewoners. Daar hebben 
we echt heel veel tijd ingestoken en ook de 
andere partijen bij betrokken. Tot nu toe heb-
ben we 100% deelname aan het project en  
dat is uniek te noemen.

‘tot nu toe hebben 
we 100% deelname 
aan het project 
en dat is uniek te 
noemen.’

18p1. kerkrade beStaande Wijk van morgen 

Een bewoner vóór gerenoveerde woning



20p1. kerkrade p1. kerkrade 21Bestaande Wijk van Morgen 21

‘Soms zit ik  
wel uren te praten,  
maar we komen  
er altijd uit’

Harry Derksen,
technisch adviseur, Hestia Groep

jij bent technisch adviseur bij hestia 
groep. Wat houdt dat in?
  Mijn werk is voor de helft gericht op 
techniek en voor de helft  
op communicatie met de bewoners. Ik houd 
me bezig met het onderhoudstechnische 
verhaal van bijvoorbeeld installaties en ge-
velelementen maar ik kan alle techniek ook 
goed aan bewoners uitleggen. 

Wat zijn jouw werkzaamheden voor  
dit project?
  Het traject begint voor elke bewoner 
met een bezoek aan één van de drie model-
woningen in de buurt. Daar leg ik uit hoe het  
project in elkaar zit en wat de planning is. 
Daarna ga ik dieper in op de aanpassingen 
die we doen: de isolatie van dak en gevels, 
de HR-ketel, de zonneboiler, de zonnepa-
nelen en de warmteterugwinningsvoorzie-
ningen. Het mooie aan de modelwoningen 
is dat mensen direct kunnen zien hoe dik 
de isolatie is, en hoe de zonneboiler en de 
WTW-installatie eruit zien. Ook de financiële 
consequenties komen aan bod en de men-
sen krijgen een informatiemap mee waarin 
alles terug te vinden is.
Daarna volgt voor alle huurders een indivi-
dueel huisbezoek. Dan bekijken we samen 
wat de situatie is en hoe we maatwerk 
kunnen leveren. In de loop der jaren heb-
ben mensen vaak van alles aangepast en 
verbouwd aan hun huis: zonneschermen, 
rolluiken, buitenverlichting, een buitenkraan 

of een aanbouwkeuken. Omdat we van te 
voren al een inventarisatie hadden gemaakt 
van mogelijke aanpassingen, kwamen we 
niet voor heel grote verrassingen te staan. 
We hadden al alternatieven bedacht en die 
ook in de financiële planning meegenomen. 
Samen kijken we hoe we de voorzieningen 
in de nieuwe situatie zo goed mogelijk kun-
nen terugbrengen. Soms zit ik wel twee uur 
met mensen te praten, maar we komen er 
altijd uit. 

hoe zijn de reacties in de buurt  
eigenlijk?
  De modelwoning werkt heel goed.  
Huurders kunnen dan in een keer zien dat 
hun hele huis wordt aangepakt. Dat is vaak 
echt een verrassing, evenals de snelheid 
waarmee het allemaal gebeurt: per woning 
zijn we binnen acht tot tien dagen klaar. 
De overlast is wel een belangrijk punt. De 
huurders blijven in hun woning tijdens de 
werkzaamheden. Maar voor ouderen of 
mensen die zorg nodig hebben, kan dat las-
tig zijn. Dan zoeken we in overleg naar een 
tijdelijke oplossing. We hebben bijvoorbeeld 
een uitvalwoning waar mensen tijdelijk kun-
nen verblijven. 
En is er een zorgvraag, dan kijken we samen 
met welzijnsorganisatie Meander of we 
bijvoorbeeld een vakantiehuis met zorg kun-
nen regelen. Over het algemeen zijn mensen 
heel tevreden en de deelname is dan ook 
honderd procent.

zijn de huurders eigenlijk onder de 
indruk van de energiebesparing die 
mogelijk is?
  Mensen hebben meestal geen idee  
wat ze eigenlijk aan energie verbruiken.  
We maken het vooral inzichtelijk door aan 
te geven hoeveel wij verwachten dat ze 
kunnen besparen op hun energierekening. 
Daar staat natuurlijk wel een huurverhoging 
van gemiddeld € 30,00 per maand tegen-
over. Ook kunnen we geen harde garanties 
geven omdat de exacte besparing natuurlijk 
samenhangt met hoe de bewoners het zelf 
doen. Hun stookgedrag bijvoorbeeld.

Wat doet dit project eigenlijk voor de 
sfeer in de buurt?
  Je ziet dat mensen meer hun huis 
uitkomen en een praatje met elkaar gaan 
maken. Ze zitten toch allemaal een tijdje 
in de rotzooi en dat schept een band. Ook 
heeft iedereen het gevoel van een nieuwe 
start, dat voel ik aan alles. Mensen hebben 
jarenlang in een tochtende woning gezeten 
in een verouderde buurt. Nu worden die 
woningen van top tot teen gerenoveerd en 
wordt de openbare ruimte ook aangepakt. 
Je ziet dat de huurders nu ook zelf gaan 
investeren, bijvoorbeeld in nieuw behang en 
nieuwe vloeren.

p1. kerkrade
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Het inpakken van de gevel

Plaatsing van de zonnepanelen
Isolatie

beStaande Wijk van morgen 22p1. kerkrade

‘Saldo van extra huur en  
besparing op energie-
rekening is positief’

Jan de Wit over 
De bestaande Wijk van Morgen, 
Kerkrade

  Renovatie van bewoonde woningen is geen 
sinecure: bewoners mogen niet te veel last van de  
renovatie hebben en de renovatie moet snel uitge-
voerd worden. Snelheid van de uitvoering en  
acceptatie door de bewoners heeft dus een belangrij-
ke rol gespeeld bij de keuze van het renovatieproces. 
Hoewel passiefrenovaties in een bewoonde situatie 
eerder zijn uitgevoerd (onder meer in De Kroeven, 
Roosendaal) is het een tour de force vanwege het feit 
dat passief renoveren door de hoge isolatiegraad en 
de vereiste luchtdichtheid zeer ingrijpend is. Om de 
bewoners mee te krijgen in het ingrijpende renova-
tieproces is vooraf één (test-) woning gerenoveerd 
om het effect van de renovatie te demonstreren. 
Daarnaast is gekozen voor een uiterst snelle renova-
tie om de overlast te beperken: deze wordt gereali-
seerd in slechts acht werkdagen. 

  De economie van dit project is interessant, 
vooral van de woningen die tot passief niveau zijn 
gerenoveerd: de extra huuropbrengsten van deze 
woningen na renovatie bedragen € 30 per maand. 
Het saldo van extra huur (+ € 30/maand) en energie-
besparing (- € 60/maand) is positief voor de huurder 
(- € 30/maand). Overigens is het van belang dat het 
binnenklimaat goed in de hand wordt gehouden, 
ook in verband met het risico op oververhitting in de 
zomer. Het is goed dat de geïnterviewden van de be-
trokken woningcorporatie Hestia (Maurice Vincken 
en Harry Derksen) zich hiervan goed bewust zijn en 
de bewoners hierbij zullen ondersteunen.
  De corporatie rekent met een intern rendement 
van ruim 3%. Over een periode van vijftig jaar zou 
met dit rendement en een cashflow van € 30 per 
maand slechts € 9.000 euro geïnvesteerd mogen 
worden. De werkelijke investeringen bedragen  
€ 100.000 per woning. Voor de corporatie is,  
naast het bereiken van duurzaamheid, vooral de 

levensduurverlenging met 32 jaar – de resterende 
levensduur wordt 50 jaar in plaats van 18 jaar – 
interessant: de contante waarde van de levensduur-
verlening plus de huurverhoging wordt berekend op 
€ 120.200 per woning over de resterende levensduur. 
De contante waarde van de investering bedraagt  
€ 100.000. Er is voor de bewoner een extra woonlas-
tenbesparing mogelijk als de energiekosten sneller 
stijgen dan de huurkosten. Het is interessant om te 
monitoren of het weergegeven positieve saldo daad-
werkelijk wordt bereikt.
Dit plan is uitdrukkelijk ontwikkeld vanuit de optiek 
dat de woningen langdurig in het bezit blijven van 
de woningcorporatie, dat de woningcorporatie en de 
bewoners aan duurzaamheid willen bijdragen, dat 
de overlast voor de bewoners minimaal is en dat de 
woningcorporatie wil voorzien in een goede huisves-
ting voor een redelijke prijs. 

renovatie naar label b van 62  
corporatie-woningen
  Het is opvallend dat de woningen die naar 
label B zijn verbeterd volgens de berekeningen na 
renovatie bijna dezelfde CO2-uitstoot hebben als 
de woningen die naar passief zijn gerenoveerd. Dit 
wordt – behoudens rekenfouten – waarschijnlijk 
veroorzaakt door het feit dat de passiefnormen voor 
renovatie (25 kWh/m2/jaar voor ruimteverwarming, 
130 kWh/m2/jaar totaal primair voor het totale 
energieverbruik) eenvoudig gehaald worden en/
of het feit dat de methodiek om labels te berekenen 
– dus ook berekeningen van een sprong naar label 
B – niet erg nauwkeurig is. Zou inderdaad het totale 
energieverbruik van beide woningen ongeveer gelijk 
zijn na renovatie, dan zou dit betekenen dat in de 
passiefwoningen voor dezelfde prestatie ruim twaalf 
keer zoveel is geïnvesteerd (€ 100.000) als in de naar 
label B gerenoveerde woningen € 8.000). 

Dit zal goed gemonitord moeten worden na opleve-
ring van de woningen. 

  Het is niet duidelijk wat het effect is op de 
levensduur bij de naar label B gerenoveerde wo-
ningen. Als we uitgaan van de genoemde achttien 
jaar levensduur vanaf dit moment, en een interne 
rentevoet van 3%, dan zou circa € 5.000 geïnvesteerd 
mogen worden, indien de extra inkomsten door 
huurverhoging (€ 30/maand) gelijk wordt gehou-
den aan de passief gerenoveerde woningen. Als de 
levensduur van deze label B-woningen langer is dan 
de aangenomen achttien jaar, dan is de businesscase 
uiteraad (veel) beter dan van de op passiefniveau 
gerenoveerde woningen. 

plaatsing van 210 kWp aan zonnepanelen 
  De opgevoerde kosten voor de 210 kWp PV-
panelen (bijna € 5 per Wp all-in) zijn hoger dan thans 
gebruikelijk. Op dit moment is een all-inprijs van € 2 
tot 2,5 gebruikelijk. Wanneer de zonnepanelen – bij 
genoemde lage prijs – over de levensduur worden 
afgeschreven, dan bedraagt de interne rentevoet 
circa 6% als de elektriciteit gesaldeerd mag worden 
door het collectief van de bewoners, waardoor deze 
op circa € 0,21 per kWh gewaardeerd mag worden. 
Hiermee zijn zonnepanelen het meest rendabel van 
alle investeringen in renovatie, en leveren ook de 
hoogste bijdrage aan de CO2-reductie per geïnves-
teerde euro.
  Bij verkoop aan het net zonder saldering (circa 
€ 0,08/kWh) daalt de interne rentevoet tot beneden 
de 1%. De positieve bijdrage aan CO2-reductie per 
geïnvesteerde euro blijft uiteraard ongewijzigd. 

de expert



Woningen tijdens de renovatie
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» Warmtenet Hengelo, een initiatief van de gemeente Hengelo, ontwikkelt een 
warmtenet op basis van de vraag in plaats van het aanbod van warmte. In veel gevallen 
vormt het aanbod van duurzame warmte, zoals restwarmte uit de industrie, aanleiding 
om een netwerk aan te leggen om deze warmte naar afnemers te brengen. Warmtenet 
Hengelo gaat precies andersom te werk. Dichtbij de vraag naar warmte ontwikkelt ze 
lokale warmtenetten die zodra het aantal afnemers groeit, gekoppeld worden aan een 
duurzaam warmtenet. Zo ontstaat een flexibel en dynamisch netwerk dat precies is 
afgestemd op de vraag. Eaton Industries is een grote partij die duurzame warmte gaat 
afnemen om zo de eigen CO2-uitstoot met 50% terug te brengen.Warmtenet 

hengelo

Naam project
Verduurzamen energievoorziening 
Eaton

Datum start project
1 januari 2012

Datum oplevering
31 december 2014

Opdrachtgever(s)/Consortium partners
Gemeente Hengelo
Eaton Industries BV
Toekomstig consortiumpartner: 
Warmtenet Hengelo BV

Uitbestedingsrelaties
Niet van toepassing

Gebied in ha
4,03 ha (130 x 310 m)

Gebied in m2 BVO
37.624 BVO

Typering gebied
Industrieterrein. Het betreft een 
deel van het Eaton-complex waar 
een fabriek voor elektrotechnische 
componenten en elektrische 
managementoplossingen is gevestigd.

Typering oorspronkelijke situatie
De energievoorziening is 
decentraal opgezet en bestaat uit 
aardgasgestookte ketels variërend in 
vermogen afhankelijk van functie.

Typering nieuwe situatie
Het doel van dit project is om minimaal 
50% CO2-reductie te realiseren bij 
het bedrijf Eaton Industries door 
aansluiting op het Warmetnet Hengelo 
(WNH). In de eerste fase zullen de 
kantoren, het bedrijfsrestaurant en de 
hal Laagspanning op het warmtenet 
worden aangesloten. Uit de resultaten 
van het haalbaarheidsonderzoek is 
naar voren gekomen dat het plaatsen 
van een WKK gestookt op biogas 
gecombineerd met biogasgestookte 
piekketels de meest haalbare en 
duurzame optie is. Het uitgangspunt 
hierbij is wel dat de warmte die door 
de bio-WKK wordt geproduceerd in de 
zomer wordt omgezet in koude door 
absorptiekoelmachines.

Energie/CO2-prestaties
Door de aanleg van dit warmtenet zal 
een CO2-reductie worden behaald 
van minimaal 50% in de bestaande 
bebouwde omgeving. Het aansluiten 
van het bedrijf Eaton op het warmtenet 
kan een vliegwieleffect hebben voor de 
omliggende bedrijven.
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‘We beSloten het 
ontWikkelproceS 
helemaal om te 
draaien...’

Raymond Frank, 
beleidsmedewerker 
duurzame ontwikkeling,
gemeente Hengelo

ik begrijp dat je aan de Wieg hebt geStaan  

van Warmtenet hengelo.

  Dat klopt. In 2001 legden wij als gemeente onze duurzaamheidsdoelen vast: 
30% CO2-reductie en 20% toepassen van duurzame energie in 2020. In samenspraak 
met woningbouwcorporaties, de lokale industrie en andere partners hebben we 
daar toen ook een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Al snel bleek dat de lokale 
industrie ten zuiden van het stadscentrum restwarmte overhad, en daar wilden we 
iets mee. Dat was de geboorte van Warmtenet Hengelo. Nadat gesprekken met ener-
giebedrijven op niets uitliepen, besloot de gemeente het project zelf op te pakken.

Wat Waren jullie plannen?

  We gingen destijds uit van één warmtebron, de lokale industrie ten zuiden 
van het centrum. Daarvandaan zou een dikke pijp lopen die zich, met de aansluiting 
van projecten, steeds verder zou vertakken om alle afnemers te kunnen bedienen. 
Het probleem van deze boomstructuur was echter de ruimtelijke beperking en de 
enorme voorinvestering die nodig was. 
Daarom zijn we ons opnieuw gaan beraden. En het was onze extern adviseur Frits 
van der Helm, een goede systeemdenker, die een radicaal andere benadering voor-
stelde. Het betekende dat we gingen werken vanuit de vraag naar warmte in plaats 
van het aanbod van restwarmte. Het betekent dat je – bijvoorbeeld bij een nieuwe 
woonwijk – een secundair warmtenetje aanlegt, gevoed met een tijdelijke energie-
voorziening op aardgas.  »

28p2. hengelo Warmtenet

Raymond Frank (l) en Bert Wensink in een bedrijfshal van Eaton
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 Als het een investering is voor Warmtenet, 
dan is het logisch dat Warmtenet de keuzen 
maakt, maar dan wel in overleg met Eaton. 
Op dit moment werken we met een project-
team van vier leden: de projectleider, ikzelf 
vanuit de gemeente en vanuit Eaton de 
operations manager en de manager facility & 
maintenance. Afhankelijk van het specifieke 
stadium komen daar nog mensen bij. En ver-
der maken we natuurlijk gebruik van externe 
expertise. Als we straks weten welk systeem 
we willen uitvoeren, dan gaan wij natuurlijk de 
engineering en uitvoering aanbesteden.

verWacht je meer aandeelhouderS 

aan te kunnen trekken voor Warmte-

net hengelo bv?

  De gemeente Hengelo wordt aandeel-
houder en straks ook de provincie Overijssel. 
Maar andere geïnteresseerde partijen willen 
natuurlijk zeker weten dat je straks ook echt 
een warmtenet hebt liggen, voordat ze tot 
de BV toetreden. Op dit moment hebben we 
op de ontwikkelingslocatie Hart van Zuid al 
500 nieuwbouwwoningen aangesloten en 
80.000 m2 utiliteitsbouw. Uiteindelijk willen 
we daar gebruikmaken van de restwarmte 
van AkzoNobel maar nu staan er nog tijdelijke 
voorzieningen, containers met gasgestookte 
ketels. Die kunnen we straks gewoon oppak-
ken en neerzetten waar we ze nodig hebben 
als tijdelijke voorziening of piekvoorziening.

Welke techniSche vraagStukken zijn 

jullie zoal tegengekomen?

  Het inpassen van leidingentracés is 
soms lastig. Maar ook het bepalen van de tem-
peratuur van de warmte waarop het systeem 
is ingericht. Helemaal in het begin gingen we 
uit van een aanvoertemperatuur van in de 
zomer 90 graden en in de winter 120 graden. 
Retour kwam dan een temperatuur van 70 
graden. Maar voor de toekomst is dat niet pas-
send. Stel voor dat je met een geothermiebron 
wilt werken, dan wordt de aanvoertempera-
tuur circa 55 tot 70 graden. Inmiddels gaan 
we uit van een temperatuur van 70 graden 
heen en 40 graden retour, waarbij je deze in de 
toekomst nog verder kunt laten zakken. Voor 
warm tapwater is dan een opwaardeerunit 
binnenshuis nodig. Ook wil je in het voor- en 
najaar de temperatuur naar 40 graden kunnen 
laten zakken, om de restwarmte van AkzoNobel 
optimaal te kunnen gebruiken. Je hebt dan 
onderstations nodig voor verdere opwarming.

hoe kijk je tot nu toe terug op dit 

project, Wat kun je anderen  

aanraden?

  Zorg dat je als gemeente of corporatie 
de juiste spelers aan tafel hebt en maak duide-
lijke afspraken over wat je van elkaar verwacht 
en wat ieders rol en zeggenschap is. Verder 
is het cruciaal om mensen in te schakelen die 
in staat zijn om continu hun denkproces bij te 
stellen, buiten het kader te denken. Het was 
bij ons ook een extern adviseur die in 2009 
voorstelde om het hele plan 180 graden te 
draaien en te gaan werken vanuit de vraag 
naar warmte in plaats van het aanbod. Het is 
belangrijk om af en toe een paar stappen terug 
te nemen, te herbezinnen en te toetsen. 

Wat gebeurt er alS bruSSel geen 

goedkeuring geeft aan de financiële 

Steun van de provincie?

  We zouden Warmtenet Hengelo met 
verlies kunnen verkopen aan commerciële 
partijen of we zouden het als project binnen 
de gemeente kunnen handhaven, maar dan 
niet in de vorm van een BV. Dit zal belangrijke 
nadelen hebben. Als BV kun je sneller werken, 
je hebt fiscale voordelen en je kunt aanspraak 
maken op subsidies die meestal niet beschik-
baar zijn voor de overheid.
Dat laatste is overigens erg jammer. Subsidies 
kunnen provincies en gemeenten juist verlei-
den om dit onderwerp op te pakken. Als een 
project dan eenmaal goed loopt en de duur-
zaamheid en de levering aan de klant gewaar-
borgd zijn, kan de markt het overnemen.

‘zorg dat je als 
gemeente of 
corporatie de 
juiste spelers 
aan tafel hebt en 
maak duidelijke 
afspraken.’
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Zodra je in de omgeving meerdere projecten 
hebt, koppel je die en maak je de definitieve 
aansluiting op de duurzame warmtebron. Op 
deze manier ben je niet direct vanaf het begin 
duurzaam, maar de investeringen lopen wel 
keurig netjes in het project mee. Ook biedt 
deze structuur meer flexibiliteit, zodat je niet 
gebonden bent aan één warmtebron maar ook 
andere duurzame energievoorzieningen kunt 
inzetten.

Warmtenet hengelo iS in een bv  

ondergebracht. Waarom eigenlijk?

  De gemeente zag het Warmtenet niet 
als een kerntaak en stuurde daarom aan op 
de oprichting van een onafhankelijke BV. Zelf 
wordt zij een van de aandeelhouders en ook 
de provincie Overijssel wil aandeelhouder 
worden, onder voorwaarde dat Warmtenet op 
regionaal niveau gaat uitbreiden. Ook vond de 
provincie een staatssteunmelding in Brussel 
noodzakelijk. Dat blijkt behoorlijk omslachtig. 
Normaal kost dat ongeveer vier maanden, 
maar wij gaan met onze melding inmiddels het 
vierde jaar in. Doordat dit project zich voortdu-
rend ontwikkelt, hebben we besloten de oude 
melding terug te trekken. We zijn nu bezig met 
een nieuwe geactualiseerde melding. Totdat 
we formeel een BV zijn, hebben we een BV in 
oprichting met een stuurgroep, bestaande uit 
een wethouder van de gemeente Hengelo, een 
gedeputeerde van de provincie Overijssel en 
de directeur Warmtenet Hengelo.

en hoe gaat het nu met de  

realiSatie?

  Toen we mogelijke afzetgebieden in 
Hengelo in kaart brachten, kwam ook kan-
torenlocatie Westermaat in beeld. Omdat 
daar – na ongeveer vijftien jaar – de reguliere 
verwarmingsvoorzieningen aan vervanging 
toe waren, was het een mooi moment om 
Warmtenet Hengelo te introduceren. Er bleek 
zeker animo te zijn, maar men vond ook dat we 
het eerst maar eens moesten bewijzen en laten 
zien. Dat kan met Eaton, een grote partij die in 
dit gebied kantoor houdt, actief op het gebied 
van onder andere elektrische energie en 
UPS-systemen. Met Warmtenet Hengelo zag 
dit bedrijf zijn kans schoon om in een keer de 
eigen doelen op het terrein van energiegebruik 
en CO2-reductie te bereiken. 

en hoe gaat het nou precieS in zijn 

Werk met eaton?

  Warmtenet Hengelo heeft verkennende 
studies uitgevoerd waarbij het idee is om de 
warmteinstallatie van Eaton over te nemen en 
te verduurzamen. Op de plekken van de ketels 

in het gebouw komen aansluitingen op een 
centraal warmtenet, bekostigd door Warmte-
net Hengelo. Dit werk aan de binneninstallatie 
is niet ingrijpend, maar de aanleg van het 
warmtenet op het terrein natuurlijk wel. Met 
Eaton als eerste vaste afnemer kunnen we dit 
net geleidelijk en modulair uitbouwen. 
Het produceren van duurzame warmte voor 
het net kan bijvoorbeeld met de inzet van de 
nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie 
die biogas produceert. Een andere optie is 
dat we zelf een biovergister of houtgestookte 
installatie bouwen. Daarop kan dan een WKK 
draaien die elektriciteit en warmte levert voor 
de winter. Via absorptiekoeling kan de warmte 
in koude worden omgezet voor koeling in de 
zomer. 

vind je dat overheden een Specifieke 

verantWoordelijkheid hebben voor 

duurzaamheid?

  Het is in elk geval de taak van de over-
heid om op hoger niveau met duurzaamheid 
bezig te zijn. De vraag is natuurlijk of je verder 
moet gaan dan beleid en bijvoorbeeld een nuts-
bedrijf moet oprichten zoals hier in Hengelo. 
Wij besloten om met Warmtenet Hengelo 
de leemte op te vullen tussen gemeentelijk 
beleid en particulier initiatief, en een start te 
maken. Het voordeel is dat je als gemeente een 
langere exploitatieperiode kunt hanteren dan 
commerciële partijen. Daardoor kunnen wij als 
gemeente de projecten doen die de markt niet 
oppakt, omdat de terugverdientijden te lang 
zijn, de investeringen te hoog, de risico’s te 
groot. Het punt is dat wij ook met maatschap-
pelijk rendement werken. Winst is wenselijk, 
maar het hoeft niet. 

Wat zijn de nadelen van het Werken 

vanuit de gemeente?

  De besluitvorming duurt langer.  
Voor financiële beslissingen is altijd toestem-
ming van de Raad nodig en dat betekent een 
procedure van drie maanden. Inmiddels heb-
ben we budget voor het voorbereidingstraject 
van Eaton. Maar de Raad zal pas op basis van 
getekende contracten het besluit nemen om 
de investeringsgelden te betalen. 
Nu we het voorbereidingstraject zijn in-
gegaan, doen we een stap terug voor een 
verdiepingsslag. We kijken naar Eaton: 
kloppen alle uitgangspunten nog? Wat is 
inmiddels de stand van de techniek? Dat 
koppelen we allemaal ook weer terug naar 
Energiesprong|Platform31, want hen zie ik in 
dit geval ook als stakeholder. Verder is Eaton in 
dit hele verhaal ook een gelijkwaardige  
partner: het is hun terrein, hun installatie en 
hun duurzaamheidsambitie. »

‘hoewel de 
gemeente het 
stimuleerde is 
het niet haar 
kerntaak om 
een warmtenet 
op te zetten; 
daarom is het 
ondergebracht 
in een bv.’ 
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‘We besloten het  
ontwikkelproces  
helemaal om te draaien’

Bert Wensink,  
SCM Operations Manager, Eaton

hoe raakte eaton betrokken bij  
Warmtenet hengelo?
  Eaton is wereldwijd marktleider op 
het gebied van elektrische systemen voor 
netvoedingskwaliteit, distributie en beheer 
van energie en is werkzaam in de indus-
triële sector, mobiele telefonie, lucht-en 
ruimtevaart en automotive sector. Eaton 
heeft zich wereldwijd als doel gesteld om de 
CO2-uitstoot met 50% terug te brengen.  
Dat betekent bijvoorbeeld dat we hier in 
Hengelo zonnepanelen hebben staan. Ook 
zijn er serieuze plannen geweest voor een 
windmolen van 120 meter hoogte op ons 
terrein. De energie die we nodig hebben 
moet zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom 
hebben we de plannen voor Warmtenet 
Hengelo meteen met veel belangstelling 
gevolgd. Dat geldt trouwens ook voor 
andere ondernemers op bedrijventerrein 
Westermaat waar wij zitten. Met de onder-
nemersvereniging kijken we al langere tijd 
naar mogelijkheden om gezamenlijk het 
energieverbruik te verduurzamen. 

jullie zijn nu de eersten die gaan  
aansluiten op Warmtenet hengelo.  
hoe zit dat?
  De andere bedrijven vonden het initi-
atief interessant, maar wilden toch eerst 
graag zien hoe het in de praktijk zou wer-
ken. Daarnaast heeft Eaton ook het hoogste 
energieverbruik, dus voor ons heeft deze 
stap het grootste effect. Met de aansluiting 
op Warmtenet Hengelo kunnen we ons 

doel om de CO2-uitstoot met 50% terug te 
brengen in één keer bereiken. 

Was het inkopen van groene stroom en 
gas niet veel gemakkelijker geweest?
  Dat doen we nu al voor een belangrijk 
deel. Maar met groene stroom voeg je als 
bedrijf niets nieuws toe. Eaton wil zich 
graag profileren, laten zien dat ze duurzame 
energie belangrijk vindt. Warmtenet biedt 
nieuwe mogelijkheden om alternatieve 
energie te genereren en daar leveren we 
graag een bijdrage aan, bijvoorbeeld door 
een Warmtekrachtkoppeling op ons terrein 
te realiseren. Vanuit onze expertise als 
elektrotechnisch bedrijf denken we ook mee 
over de beste technische oplossingen. 

hoe hebben jullie de samenwerking  
met Warmtenet hengelo geregeld?
  Warmtenet is een BV in oprichting en 
wordt nu nog geleid vanuit de gemeente 
Hengelo. Toen duidelijk werd dat we met 
elkaar in zee wilden, hebben we de plan-
nen nog eens grondig samen doorgewerkt. 
Bij het aanvragen van de Energiesprong-
subsidie werd die samenwerking nog 
hechter. Omdat overheden die niet mogen 
aanvragen, heeft Eaton namelijk de rol van 
aanvrager op zich genomen. Een paar weken 
geleden hebben we een formele samenwer-
kingsovereenkomst getekend waarin beslis-
singsmomenten en opleveringsmomenten 
zijn opgenomen en de einddatum van het 
project: 31 december 2014. 

Formeel is Warmtenet Hengelo uitvoerder 
en Eaton afnemer, maar we werken dus 
nauw samen.

hoe zie je de toekomst van Warmtenet?
  De gemeente heeft inmiddels ook een 
definitief ‘go’ gegeven. Dus Warmtenet  
Hengelo kan nu verder aan de slag met 
de plannen om restwarmte van Akzo en 
Stork in te zetten en de mogelijkheden voor 
biogasinstallaties nader te verkennen. Het 
zou wel goed zijn als Warmtenet een zelf-
standige BV wordt. De politiek gaat soms 
langzaam en het is telkens wachten op de 
besluitvorming. Als zelfstandige BV kan 
Warmtenet Hengelo meer voor zichzelf op-
komen, zodat het beleid nog meer scherpte 
kan krijgen.Op dit moment zijn we samen 
met Warmtenet bezig om alles nog eens 
goed door te nemen: detailberekeningen 
maken en opties en scenario’s te schetsen. 
Warmtenet Hengelo als relatief kleine 
organisatie vanuit de gemeente, en Eaton 
als groot multinationaal bedrijf, vullen 
elkaar goed aan. Warmtenet is kleinschalig 
en opereert vooral op basis van de enorme 
kennis die ze hebben op het gebied van 
alternatieve energie. Bij Eaton zijn we juist 
heel ervaren op het gebied van manage-
ment. Wij hebben dan ook aangestuurd op 
een formele aanpak met een gedetailleerd 
projectplan, want het lijkt nog een hele tijd 
tot eind 2014, maar dat is zo om. 
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invulling van de huidige Warmte-  
en krachtvraag hengelo, faSe 1

Het Warmtenet van Hengelo zal in de toekomst uit-
gebreid worden. Ook is aangegeven dat de inzet van 
biogas cruciaal is voor de duurzaamheid van de gele-
verde warmte. Om deze reden is het van het grootste 
belang dat het aandeel biogas zowel voor de WKK 
als voor de piekketels zo hoog mogelijk is. 

Daarmee is ook gezegd dat de beschikbaarheid van 
biogas in de regio essentieel is. Dit biogas in onder 
andere afkomstig van de rioolwaterzuivering van 
Hengelo en van een grote afvalverwerker in de regio 
(Twence). 
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‘een warmtenet is op zich  
niet duurzaam, het is een  
infrastructuur die inzet van 
duurzame stoffen mogelijk 
maakt.’

de expert

Jan de Wit 
over Warmtenet Hengelo

  Een warmtevoorzieningssysteem bestaat uit 
één of meerdere warmtebronnen en een distribu-
tiesysteem voor de geproduceerde warmte. De 
woningen en bedrijven die aangesloten zijn nemen 
deze warmte af. Omdat warmtenetten per jaar ge-
middeld 20-40% van de warmte onderweg verliezen 
(voornamelijk naar de bodem), heeft het uit oogpunt 
van duurzaamheid en energiebesparing geen zin 
om warmte direct uit fossiele brandstoffen via een 
warmtenet te distribueren. De verliezen van een mo-
derne aardgasgestookte HR-ketel zijn in vergelijking 
hiermee zeer gering. De eventuele warmteverliezen 
in het cv-leidingnet komen ten goede aan de woning.
Een warmtesysteem moet het daarom hebben 
van warmtebronnen die (veel) duurzamer zijn 
dan het direct verstoken van fossiele brandstoffen 
zoals aardgas. Een warmtenet op zich is dus niet 
duurzaam, het is een infrastructuur die inzet van 
duurzame bronnen mogelijk maakt. Het voordeel van 
warmtenetten is echter dat duurzame bronnen veel 
eenvoudiger in te zetten zijn binnen woningen en 
gebouwen. 

  De verliezen van een warmtenet zijn uitsluitend 
afhankelijk van de aangehouden temperaturen in 
het net en de isolatiegraad en geometrie (lengten, 
diameters) van de buizen waardoor de warmte 
(warm water) wordt vervoerd. Als deze grootheden 
vastliggen, dan liggen ook de warmteverliezen vast. 
Dit betekent dat de jaarlijkse relatieve netverliezen 
afhankelijk zijn van de jaarlijkse hoeveelheid gele-
verde warmte. Als er geen warmte wordt geleverd, 
dan zijn de verliezen dus 100%. 

In de zomer kan deze situatie benaderd worden. In 
de winter zijn de relatieve verliezen juist aanzienlijk 
lager dan het genoemde jaargemiddelde van 20-40%. 
Een mogelijke aanpak voor deze verliezen is het in-
zetten van Warmte Kracht Koppeling (WKK), waarbij 
warmte en kracht (elektriciteit) gecombineerd wor-
den opgewekt. De warmte die normaal gesproken 
verloren gaat bij elektriciteitsopwekking wordt aan 
het warmtedistributienet geleverd. Dit is meestal on-
geveer de helft van de warmte die wordt aangewend 
voor elektriciteitsopwekking.

  Het warmtesysteem wordt meestal zo uitgelegd 
dat piekketels worden ingezet om aan de grootste 
warmtevraag (midwinter) te kunnen voldoen. Het 
maakt erg veel uit met welke brandstof de WKK en 
deze piekketels worden gestookt. Door de WKK met 
niet-fossiele brandstof (biogas) te stoken, zoals bij het 
Warmtenet Hengelo gebeurt, kan de duurzaamheid 
van het warmtesysteem verhoogd worden. Door ook 
de piekketels met duurzame brandstoffen te stoken 
kan deze duurzaamheid verder verhoogd worden. 
Daar staat tegenover dat als zowel de WKK als de 
piekketels met fossiele brandstof worden gestookt, 
de potentiële winst van gecombineerde warmte- en 

krachtopwekking in de WKK volledig verloren gaat 
door de genoemde warmteverliezen in het warmte-
transportnet en het warmtedistributienet.

  Om de prestatie van warmtesystemen (warm-
tebronnen + warmte opwekking) te beoordelen 
wordt het begrip Equivalent Opwekkingsrendement 
gebruikt. Voor conventionele opwekinstallaties 
zonder WKK houden we een waarde van 0,9-1 aan. 
De besparingseffecten van WKK worden hierbij vol-
ledig aan de warmteproductie toegerekend. De inzet 
van niet-fossiele bronnen wordt niet meegenomen in 
de noemer van het opwekkingsrendement. Als er in 
het geheel geen gebruik gemaakt wordt van fossiele 
bronnen, dan is het equivalent opwekkingsrende-
ment dus oneindig. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij warmte uit geothermische bronnen, waarbij de 
pompenergie met wind of zon wordt opgewekt.

De inzet van biogas in het Warmtenet van Hengelo 
leidt tot een CO2-reductie van 88% (zie tabel). Het 
equivalent van het opwekrendement bedraagt 
ongeveer 9,13.  

‘Voordeel van warmte-
netten is dat duurzame 
bronnen eenvoudiger in 
 te zetten zijn binnen 
 woningen en gebouwen.’

Energie soort   Nm3/jaar  Kwh/jaar Kg co2/jaar   Ae-lbm (nm3) Kg co2/jaar   Ae-steg (nm3)  

Aardgas   366.812    651.458  366.812  651.458  366.812  

Elektriciteit I     3850000 2.340.800 1.042.654 1.414.066 796.209  

Elektriciteit II     640.456 389.397  173.448  389.397  173.448  

totaal        3.381.655 1.582.914 2.065.524 1.163.021 
 

beStaande Situatie  energievraag   invulling met   invulling met aardgaS  
        lbm geScheiden   Steg geScheiden 

Energie soort   GJ  Kwh/jaar Kg co2/jaar   Ae-WKK (nm3) Kg co2/jaar   Ae-steg (nm3)  

Warmte aardgas/biogas  0    0  0  213.771  120.367  

Warmte WKK (biogas)  1400    0  0  0  0  

Elektriciteit I

Met WKK (biogas)    3850000 0  1.042.654 0  796.209 

Elektriciteit II

Inkoop      640.456 389.397  173.448  389.397  173.448  

Totaal        389.397  1.216.102 603.168  969.656 

Reductie nieuwe situatie     2.992.258 366.812  1.462.356 193.364  

tov bestaand

Reductie nieuwe situatie      88,49  23,17  70,80  16,63  

tov bestaand (%)

Aequivalent         9,13    3,96  

opwekrendement  

nieuWe Situatie      invulling met biogaS  invulling met biogaS   
        Wkk+Warmtenet  Steg geScheiden 

de expert 
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» De gemeente Etten-Leur richt zich op grootschalige toepassing van het gesloten 
warmtepompsysteem. Schoenmakershoek is een all electric nieuwbouwwijk met koop- 
en huurwoningen in verschillende segmenten en woningen uit particulier opdrachtgever-
schap. Alle circa duizend huishoudens beschikken hier over een eigen warmtepompsys-
teem, gerealiseerd met subsidie van de gemeente. Bewoners zijn verantwoordelijk voor 
onderhoud van hun eigen systeem en de gemeente Etten-Leur staat borg voor de wer-
king van toepasing op deze grote schaal. Op basis van onderzoek heeft zij kwalitatieve 
randvoorwaarden gesteld voor putten en installaties. Ook draagt zij zorg voor monitoring 
van de bodemtemperatuur. De inzet is een volledig energieneutrale wijk voor de toekomst.SchoenmakerShoek,

etten-leur

f+c
feiten en cijferS

Naam project
Schoenmakershoek en 
Schoenmakershoek-Oost

Datum start project
Bouw eerste woningen gestart in 
2005 (Schoenmakershoek) en 2010 
(Schoenmakershoek-Oost

Datum oplevering
Laatste woningen (projectmatig) 
in Schoenmakershoek zijn 
opgeleverd in 2010. Er zijn nog wel 
wat lege particuliere percelen. In 
Schoenmakershoek-Oost zijn de eerste 
woningen in 2011 opgeleverd.

Opdrachtgever(s)/Consortiumpartners
Bouw: Woonstichting Etten-Leur, 
verschillende ontwikkelaars, circa 
120 particuliere opdrachtgevers. 
Energieconcept: Groenholland

Uitbestedingsrelaties
Techneco, Dubotechniek en Itho 
hebben het grootste deel van de 
warmtepompinstallaties geïnstalleerd

Gebied in ha
Schoenmakershoek circa 25 ha en 
Schoenmakershoek-Oost circa 19 ha

Gebied in m2 BVO
Als uitgangspunt geldt een gemiddelde 
woondichtheid van 25 woningen 
per hectare. Het uitgiftepercentage 
bedraagt 60%.

Typering gebied
Schoenmakershoek is een gevarieerde 
woonwijk met een diversiteit aan 
woningtypen in diverse categorieën. 
Iets minder dan 30% zijn huurwoningen, 
de rest is koop. Bij de koopwoningen 
is een onderverdeling te maken in 
goedkoop, middelduur, duur en 
kavels voor zelfbouw. In de wijk 
staan eensgezinswoningen, rijen, 
geschakelde en twee-onder-een-

kapwoningen. In de noordwesthoek 
is een appartementencomplex met 
drie bouwlagen en in het noorden een 
complex met patiowoningen. De inzet is 
rekening te houden met de doelgroep 
ouderen, doorstroming en de opbouw 
van de huidige woningvoorraad.
Schoenmakershoek-Oost grenst aan 
landelijk gebied en de rand van een 
oude kern. Doel van deze uitbreiding 
is het garanderen van de voortgang 
in de woningbouw en het vergroten 
van het aanbod op de Etten-Leurse 
woningmarkt. Oorspronkelijk was 
de bedoeling om 30% goedkoop, 
30% middelduur en 40% duur als 
differentiatie aan te houden. Vanwege 
marktomstandigheden worden meer 
goedkope woningen gebouwd. 
Daarnaast worden enkele projecten 
(nog) niet uitgevoerd. 
 
Typering oorspronkelijke situatie
Agrarisch

Typering nieuwe situatie
Grondgebonden woningen zijn 
allemaal voorzien van individuele 
bodemgekoppelde warmtepomp 
(gesloten bodemlusssen). Warmtepomp 
voorziet in ruimteverwarming en 
verwarming tapwater. 

Het maatregelenpakket waarmee 
een basis wordt gelegd voor 
het energieconcept ziet er voor 
Schoenmakershoek als volgt uit:

•  verbeterde isolatie (gevel en  
 vloer:Rc= 3,5 m2 K/W en dak: Rc= 4  
 m2 K/W)

•  HR++ beglazing

•  ventilatie mechanisch met   
 warmteterugwinning

•  verbeterde kierdichting

•  warmtepomp met   
 bodemwarmtewisselaar

•  vloerverwarming 
 (40/30 oC bij -7 oC)

•  douchewaterwarmtewisselaar 

(alleen voor woningen waar de 
badkamer zich op de verdieping 
bevindt)

De energieinfrastructuur hier: all 
electric, individuele bronnen en 
warmtepompen. Bij drie grotere 
complexen (appartementencomplex, 
brede school en zalencentrum/cultureel 
centrum) is een open bron met een 
gemeenschappelijke warmtepomp 
aanwezig. 

En voor Schoenmakershoek-Oost

•  de realisatie van een EPC van ten  
 hoogste 0,8 op casco-niveau

•  Rc-waarde van gevels en vloer ≥ 4,0  
 m2 K/W

•  Rc-waarde van dak ≥ 5,0 m2 K/W

•  U raam ≤ 1,6 W/m2 K

•  de toepassing van een laag- 
 temperatuur-verwarmingsysteem

•  warmteopwekking d.m.v. een  
 warmtepomp met hoog rendement  
 (COP minimaal 5,5)

•  luchtdichtheid (Qv,10) ≤ 0,625 l/m2s

•  koudebruggen: SBR-details – 25%

•  warmtapwateropwekking d.m.v. een  
 warmtepomp met hoog rendement  
 (COP minimaal 2,5)

•  toepassing vaneen douche- 
 warmteterugwinning of
 gelijkwaardig

Het energiegebruik per huishouden 
varieert afhankelijk van woning en 
gezinssamenstelling.

Energieprestatie van het gehele gebied
(t.o.v. referentie) 
In Schoenmakershoek wordt jaarlijks 
11.500 Gj aan duurzame energie uit de 
bodem gebruikt. In Schoenmakershoek-
Oost zal dat uiteindelijk jaarlijks 6.000 
GJ zijn.
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‘We zijn zelfS 
verkozen tot 
heat pump citY 
of the Year 
2012.’

Jac Beekers, 
beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling, 
gemeente Etten-Leur

de Warmtepomp Wordt tegenWoordig breed toegepaSt in 

etten-leur. Wat ging daaraan vooraf?

  Al vanaf 1996 voert de gemeente een actief beleid gericht op duurzaam-
heid in de woningbouw en de gebouwde omgeving. Dit is in de loop der jaren 
ondersteund met regelgeving en subsidies vanuit de overheid, zoals de SLoK- en 
BANS-regeling. Daarbij hebben we gekozen voor de inzet van warmtepompen als 
belangrijkste techniek. Als we de opbrengst van onze windmolens mogen meere-
kenen, dan is het met de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek inderdaad gelukt om 
een energieneutrale wijk te realiseren.

Waarom die voorkeur voor de Warmtepomp?

  Met negentien Brabantse gemeenten ondertekenden wij in 2007 de  
Verklaring van Dussen, waarin we afspraken om voor 2020 de uitstoot van CO2 
met 30% terug te brengen, 20% duurzame energieopwekking te realiseren en per 
jaar 2% energie te besparen. Omdat we in Etten-Leur geen restwarmte hebben, 
was een warmtenet hier bijvoorbeeld niet aan de orde. Van bodemwarmte waren 
we al snel overtuigd als een geweldige duurzame bron. Je maakt gebruik van de 
constante temperatuur van het grondwater en hebt daarmee duurzame energie 
voor verwarming en bijna gratis koeling op de koop toe. Je hebt alleen de investe-
ring van de leiding en het rondpompen is heel goedkoop. Dat is interessant in deze 
tijd van klimaatverandering en dus oplopende temperaturen in de zomer. » 

v.l.n.r. Gilliam Buijs, Luut de Boer en Henny van Hooft van de werkgroep energiebeheer en Jac Beekers, gemeente Etten-Leur

hoofdintervieW | coördinator duurzaamheid 
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Woningen aan de Muldersweg in Schoenmakershoek

onderhouden. Deze groep heeft bijvoorbeeld 
een netwerk opgericht van gebruikers die hun 
gegevens registreren om zo meer inzicht te 
krijgen in het verbruik. Ook zetten zij zich in 
om onderhoudscontracten voor warmtepom-
pen en luchtbehandelingsinstallaties collec-
tief te regelen. Momenteel bekijken we of we 
gezamenlijk een project voor zonne-energie 
kunnen realiseren. 

iS de Warmtepomp ook geSchikt voor 

toepaSSingen in de beStaande bouW?

  In principe wel. De meest ingrijpende 
aanpassing die dit vraagt is het installeren 
van vloerverwarming of verwarming via 
wandpanelen. De bron kan dan bijvoorbeeld 
in de voortuin worden aangelegd, dat is 
meestal niet zo’n probleem. Bij gestapelde 
bouw ligt het anders, omdat het terrein dan in 
sommige gevallen niet groot genoeg is voor 
de hoeveelheid bronnen die nodig is. 

alS gemeente zijn jullie initiatief- 

nemer van dit duurzaamheidStra-

ject; Wat houdt dat in?

  Wij houden onszelf verantwoordelijk 
voor het concept en de goede werking ervan 
op de lange termijn. Daarom hebben we rand-
voorwaarden geformuleerd. Anders bestaat 
het gevaar van een ‘ieder voor zich’-situatie, 
waarbij veel te veel energie uit de bodem 
gehaald wordt zodat het systeem niet meer 
werkt.
Die randvoorwaarden waarbinnen het sys-
teem functioneert houden we ook goed in de 
gaten, zoals het regeneratiepercentage, de 
hoeveelheid warmte die terug de bodem in 
gaat. We hebben in Schoenmakershoek een 
monitoringsnetwerk aangelegd met ongeveer 
25 peilbuizen om maandelijks de tempera-
tuur van de bodem te kunnen meten. Volgens 
onze berekeningen voldoet het systeem dus 
helemaal en ook in de praktijk hebben zich 
nog geen problemen voorgedaan. 

‘het is belangrijk
dat één partij 
verantwoordelijk-
heid draagt voor 
het hele systeem.’

Wat heb je eigenlijk nodig voor deze 

techniek?

  Je gebruikt de energie die in de tempe-
ratuur van het grondwater zit. Daarvoor heb 
je een zand- of grindachtige bodem nodig 
met goede waterdragende lagen, waarin het 
grondwater een gemiddelde temperatuur 
heeft van ongeveer tien graden. Deze tem-
peratuur kan na de zomer oplopen tot wel 
twaalf tot veertien graden, maar in het vroege 
voorjaar ook het vriespunt naderen. 
Die energie kan op twee manieren worden 
ingezet. In een open systeem maak je direct 
gebruik van het grondwater en werk je met 
twee bronnen. Uit de ene bron pomp je het 
koele water in de zomer omhoog, en in de 
andere bron pomp je het opgewarmde water 
terug in de watervoerende laag om het te 
bewaren voor verwarming in de winter. De 
capaciteit van dit open systeem is groot, maar 
de onderhoudskosten zijn relatief hoog omdat 
de grondwaterbronnen bijvoorbeeld kunnen 
dichtslibben. Bij een gesloten systeem gaat 
water – eventueel met een toevoeging van 
glycol – via een gesloten lus de bodem in, 
waar het opwarmt dan wel afkoelt door het 
grondwater. 

WaS SchoenmakerShoek het eerSte 

project in etten-leur Waar de 

Warmtepomp iS ingezet?

  Nee, dat deden we al veel eerder. Het 
project De Keen stamt uit 2001-2002. In deze 
experimentele wijk hebben we de twee  
varianten van de warmtepomp toegepast:  
22 woningen met een gesloten en 21  
woningen met een open systeem. Bij het 
open systeem staat er een pomphuisje in een 
van de tuinen vanwaaruit de leidingen lopen 
naar de twee bronnen die verwarming en 
koeling leveren aan 21 huishoudens die elk 
beschikken over een eigen warmtepomp. Bij 
het gesloten systeem heeft elk woonhuis zijn 
eigen warmtepomp in de achtertuin. Op basis 
van de ervaringen in De Keen hebben we in 
Schoenmakershoek gekozen voor toepassing 
van het gesloten systeem. Het is eenvoudiger 
en goedkoper in aanleg, zodat geen grote 
voorinvestering nodig is. Bovendien kan de 
eigenaar het systeem zelf onderhouden en 
beheren en direct zijn eigen voordeel behalen. 
Voor beheer van het open systeem is veelal 
een gespecialiseerde (energie)partij nodig die 
de bronnen uitbaat en daarmee de prijs voor 
de energie in handen heeft. 

Op basis van de ervaringen met De Keen 
kwam het collegebesluit om in de uitbrei-
dingswijken Schoenmakershoek en 
Schoenmakershoek-Oost geen gasinfrastruc-

tuur aan te leggen, zodat hier op grote schaal 
de warmtepomp kon worden toegepast. Daar 
ligt trouwens een pak aan berekeningen 
onder. In samenwerking met de specialisten 
van Groenholland is een pakket van rand-
voorwaarden geformuleerd over de wijze van 
isoleren, terugwininstallaties en het regenera-
tiepercentage voor de bodem. Ook is het, van-
wege temperatuursinvloeden, bijvoorbeeld 
belangrijk dat de bronnen minimaal vijf meter 
van elkaar verwijderd liggen. 

Het is allemaal in goed overleg gegaan met 
Woonstichting Etten-Leur en de verschillende 
aannemers/ontwikkelaars in het gebied. Voor 
de extra inspanning die zij leveren, hebben 
we financiële stimuleringsmaatregelen in het 
leven geroepen. Aanvankelijk mocht men de 
koopprijzen beperkt verhogen en toen dat 
door de situatie op de woningmarkt niet meer 
effectief was, werd bij de goedkope koopwo-
ningen een voordeel in de grondprijs gegeven. 
Van onze kant hebben we extra gelet op het 
nakomen van de randvoorwaarden voor de 
succesvolle toepassing van warmtepompen. 
Onze handhavers controleren bijvoorbeeld op 
koudebruggen en een deugdelijke afdichting 
van bronnen. 
Voor de particuliere opdrachtgevers in 
Schoenmakershoek die zich natuurlijk ook 
aan de gestelde randvoorwaarden moeten 
houden, is een speciale stimuleringsregeling 
in het leven geroepen. Zij blijken zich gemak-
kelijk te voegen in de duurzame opzet van de 
wijk. 

Wat vragen deze Woningen eigenlijk 

van hun beWoner?

  Dat is een belangrijk punt. De woningen 
zijn geschikt voor iedereen, maar goede voor-
lichting is wel belangrijk. Op de woningmark-
ten die we regelmatig organiseren, besteden 
we specifiek aandacht aan het systeem van 
de warmtepomp zodat mensen weten hoe 
het werkt en wat ze kunnen verwachten. Zo 
weten ze dat ze geen gasrekening meer heb-
ben, maar dat het elektriciteitsgebruik hoger 
zal zijn doordat er een pomp moet draaien.  
Op voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële 
bewoners gaan we in op praktische zaken  
zoals de laagtemperatuurvloerverwarming 
die constant moet blijven en die je dus niet  
’s avonds omlaag moet zetten zoals een gewo-
ne verwarming. Overigens is het systeem ook 
weer niet zo gevoelig als soms gedacht wordt. 
Je kunt best af en toe eens een raampje open-
zetten. Frisse lucht is ook heel belangrijk.
Je merkt dat er onder bewoners veel betrok-
kenheid is bij het onderwerp. Zo is vanuit 
de wijkvereniging een energiewerkgroep 
gestart waarmee we uitstekende contacten 

hoofdintervieW | coördinator duurzaamheid 
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Uitzicht op Schoenmakerspark

‘van bodem-
warmte waren 
we in etten-leur 
al snel overtuigd: 
je maakt gebruik 
van de constante 
temperatuur van 
grondwater en 
hebt daarmee 
duurzame 
energie voor 
verwarming en 
bijna gratis 
koeling op de 
koop toe.’

Maar mocht dat toch gebeuren, dan kan met 
de bewoners eerst worden gekeken of wo-
ning en installaties aan de randvoorwaarden 
voldoen.
Het doel is natuurlijk om verder te verduur-
zamen met milieuvriendelijke elektriciteits-
opwekking. Daarom behoort het ook tot de 
randvoorwaarden van Schoenmakershoek 
dat de woningen goed op de zon georiënteerd 
zijn en dat loze leidingen naar het dak de 
installatie van zonnepanelen in de toekomst 
eenvoudig maken.
Ook na de oplevering blijven we als ge-
meente op allerlei manieren betrokken. Toen 
energiebedrijven besloten om het vastrecht 
te relateren aan de zwaarte van de elektrici-
teitsaansluiting, dreigden hoge kosten voor 
de bewoners die een warmtepomp hadden 
draaien. Vanuit de gemeente hebben we ons 
toen ingespannen voor een gezamenlijke 
oplossing. We hebben de kwestie zelfs aan-
gekaart bij de minister en gedaan gekregen 
dat de subsidieregeling voor verlaging van de 
capaciteit van de elektriciteitsaansluiting en 
aanpassing van de installatie en/of de inde-
ling in de meterkast, voor alle woningen in 
Schoenmakershoek toepasbaar was.

Wat iS de betrokkenheid van andere 

overheden bij dit project?

  De provincie is het bevoegd gezag als 
het gaat om de onttrekking van grondwater. 
Bij de aanleg van open warmtepompsyste-
men spelen verontreinigingsrisico’s voor de 
watervoerende pakketten en daarom is dus 
een provinciale vergunning nodig. Dit zal  
trouwens naar verwachting per 1 januari 2013 
ook voor gesloten systemen gaan gelden, 
want het rijk wil wederzijdse beïnvloeding 
van warmtepompen voorkomen met regel-

geving zoals we dat in de Etten-Leur nu al  
op kleinere gemeentelijke schaal doen. 
De rijksoverheid zou er trouwens goed aan 
doen haar regelgeving aan te passen. Tot nu 
toe kenden we regelingen als BANS en SLoK 
waarmee gemeenten subsidie konden krijgen 
voor het realiseren van woningen met een ver-
laagde EPC. Met de wettelijke verlaging van 
de EPC is dat echter nauwelijks nog zinvol. 

Wat zijn voor jullie bottleneckS 

geWeeSt en Wat zou je anderen 

zeker aanraden?

  Dat de verschillende onderdelen van 
het warmtepompsysteem meestal niet in één 
hand zijn, kan problemen geven. Als er iets 
niet werkt of misgaat, wijst de installateur 
naar de bouwer die weer wijst naar de partij 
die de boring heeft gedaan. Het zou dus goed 
zijn als één partij de verantwoordelijkheid 
draagt voor het hele systeem.
En wat ik kan aanraden? Doe dit! De warm-
tepomp en de bron kunnen overzichtelijk per 
woning gerealiseerd worden en leveren de 
basis voor realisatie van een volledig ener-
gieneutrale woning. Zelf hoor ik alleen maar 
positieve geluiden – ook van collega’s die 
een woning hebben in Schoenmakershoek. 
Onlangs heeft de European Heat Pump  
Association ons trouwens ook verkozen tot 
Heat Pump City of the Year 2012. 



‘het systeem van Warmte 
koude opslag was eigenlijk 
bijvangst, maar het bevalt 
ons uitstekend.’

Luut de Boer
bewoner en voorzitter werkgroep energiebeheer,
wijkraad Schoenmakershoek

We waren op zoek naar een nieuwe 
woning en vonden in Schoenmakershoek 
wat we zochten. Het systeem van Warmte 
Koude Opslag was eigenlijk ‘bijvangst’, 
maar het bevalt ons uitstekend. De voor-
raad fossiele brandstoffen is eindig, dus 
als je het anders kunt oplossen en het kost 
niet meer, dan heb je een win-winsituatie. 
Samen met twee andere bewoners heb ik 
de werkgroep energiebeheer opgericht als 
onderdeel van de Wijkraad Schoenmakers-
hoek.

Wat doet jullie werkgroep energie-
beheer?
  We doen onderzoek en behartigen de 
belangen van de bewoners op het gebied 
van energie. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig 
geweest met het capaciteitstarief, de 
manier waarop de elektriciteitsdoorvoer 
in rekening werd gebracht. Als gevolg van 
een wetswijziging in 2009 werd die name-
lijk niet langer aangeslagen op basis van 
het feitelijke verbruik, maar op basis van 
de omvang van de aansluiting. Vanwege 
de stroomvraag van de wamtepomp zijn de 
woningen in Schoenmakershoek allemaal 
uitgerust met krachtstroom, en hebben ze 
vaak een driefaseaansluiting van drie maal 
40 ampère. Dat maakte ten tijde van de 
bouw nog niets uit in de kosten, maar in-
middels dus wel. Je betaalt voor de moge-
lijkheid om veel stroom af te nemen en niet 
voor de stroom die je ook daadwerkelijk 
afneemt.Na rondvraag bleek dat een totaal 
van 75 ampère voldoende zou moeten zijn. 

We hebben toen met hulp van de gemeente 
een aanpassing voor de meterkast bedacht 
waarmee de aansluiting kon worden terug-
gebracht tot 3 x 25 ampère. Dit betekende 
een kostenbesparing van ongeveer 700 
euro op jaarbasis. Ook was er een subsidie 
die deze aanpassing voor iedereen in de 
wijk kostenloos mogelijk maakte.
Ook voor allerlei andere onderwerpen 
hebben we als werkgroep energiebeheer 
regelmatig contact met beleidsmakers van 
de gemeente. We hebben bijvoorbeeld 
aangedrongen op monitoring van de wijk 
als geheel. WKO werkt bij de gratie van de 
cirkelgang van temperaturen in zomer en 
winter, maar blijft de temperatuur in de 
bodem constant met zoveel aansluitingen 
als hier? De gemeente heeft nu 25 putten 
geslagen voor metingen. Van onze kant 
zijn we een onderzoek gestart waarbij 
bewoners hun energiegebruik bijhouden. 
Zo kunnen we zien of het energieverbruik 
verandert in de loop der tijd, wat bijvoor-
beeld een teken kan zijn dat het systeem 
minder goed functioneert. Ook kunnen we 
benchmarken met bijvoorbeeld de gege-
vens van het CBS en het Nibud.

in Schoenmakershoek heeft elk huis-
houden zijn eigen Wko-systeem, hoe 
gaat dat met onderhoud?
  Met de werkgroep zijn we de moge-
lijkheden voor een collectief onderhouds-
contract gaan onderzoeken. We hebben 
verschillende onderhoudsbedrijven 
aangeschreven met de vraag welk onder-

houdscontract ze konden bieden voor een 
groep van 1500 potentiële klanten. Daaruit 
selecteerden wij twee bedrijven met een 
gunstige prijs-kwaliteitsverhouding die we 
via onze site aanbevelen en waar je als be-
woner van Schoenmakershoek een mooie 
korting krijgt. 
In ons project voor zonne-energie willen we 
op een vergelijkbare manier te werk gaan. 
Het mooie is dat Schoenmakershoek al zon-
gericht is verkaveld. Nu zijn we samen met 
de gemeente de mogelijkheden aan het ver-
kennen. Inwoners van Schoenmakershoek 
zouden bijvoorbeeld kunnen meedoen op 
inschrijving, zodat we samen een klant met 
één grote order zijn. We zouden dat zelfs 
op de schaal van de hele gemeente kunnen 
doen. Als bijvoorbeeld 5000 huishoudens 
meedoen, dan kun je een flink volume-
voordeel bedingen.

het gesloten Wko-systeem zoals dat 
bij jullie wordt toegepast, zou je dat 
anderen aanraden?
  Jazeker. Het is een schoon systeem dat 
uitstekend functioneert. Als je het combi-
neert met zonne-energie ben je volledig 
onafhankelijk van de energiebedrijven en 
dat is een groot voordeel, want je bent niet 
meer overgeleverd aan prijsstijgingen of 
stroomstoringen. En misschien wel het 
belangrijkste: je vervuilt niet.
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‘Schoenmakershoek draait 
nu al vijf jaar probleemloos 
op bodemwarmte.’

Guus van Gelder
 directeur-eigenaar Groenholland

Groenholland ontwerpt en bouwt geo-ener-
giesystemen met gesloten bodemwarm-
tewisselaars. We zijn in Nederland ook 
betrokken bij het ontwikkelen van wet- en 
regelgeving op dit gebied zoals de Nieuwe 
Algemene Maatregel van Bestuur voor 
ondiepe geo-energie van het ministerie van 
I en M. Op Europees niveau doen we mee 
met onderzoeksprojecten. Op dit moment 
doen we veel projecten in het buitenland 
waar scholen, universiteiten en bedrijven 
overstappen naar dit systeem. 

Waarom kiezen jullie voor het gesloten 
Wko-systeem?
  Zelf geven we de voorkeur aan de term 
gesloten bodemwarmtewisselaars. Dit 
systeem is in onze ogen het meest stabiel. 
Het open WKO-systeem werkt met grond-
water dat wordt onttrokken aan de grond 
en weer teruggepompt. Dat betekent dat 
je ingrijpt in de chemische samenstelling 
van de bodem. Met een gesloten systeem 
heb je geen invloed op de bodemchemie en 
haal je ook geen bodemwater met wisse-
lende chemische samenstelling je systeem 
binnen. In de warmtewisselaar bevindt 
zich alleen water met eventueel glycol. 
Daardoor kunnen zich dus ook geen ver-
schijnselen voordoen als bacteriële groei of 
ontgassing. Dat maakt het systeem bijzon-
der onderhoudsarm en dus duurzaam.

hoe raakten jullie betrokken bij  
Schoenmakershoek?

  Al sinds de jaren negentig is de ge-
meente Etten-Leur actief op het gebied van 
energiebesparing. Wij raakten betrokken in 
2005 toen de plannen voor uitbreidingswijk 
Schoenmakershoek in ontwikkeling waren. 
Uitgangspunt was om daar op grote schaal 
gesloten WKO-systemen toe te passen. Met 
Groenholland hebben we ons toen gebo-
gen over de effecten van een toepassing 
op deze schaal en de eventuele risico’s van 
interferentie van bodemwarmtewisselaars. 
Op basis van onze rekenmodellen heb-
ben we de gemeente geadviseerd over 
het te volgen protocol voor bouwers en 
ontwikkelaars. Het resultaat was een reeks 
randvoorwaarden die de gemeente heeft 
gesteld aan alle partijen die in Schoenma-
kershoek gingen bouwen. Deze hadden be-
trekking op de kwaliteit van het boorwerk, 
de kwaliteit van de pompinstallatie en ook 
de minimale regeneratiepercentages – het 
terugpompen van warmte in de bodem om 
de temperatuur constant te houden. 

en hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
  Het mooie aan dit systeem is het 
individuele karakter. Woningeigenaren 
beschikken over hun eigen warmtepomp 
en bodemwarmtewisselaar en kunnen die 
ook zelf bedienen. Over de mogelijkheid om 
hun woning ’s zomers te koelen, zijn de be-
woners ook heel enthousiast. Koeling blijkt 
bovendien een heel effectieve manier om 
tot de gewenste regeneratiepercentages  
te halen. 

Daarnaast is het de gemeente die borg 
staat voor het functioneren van het gebied 
als geheel. Vooraf hebben we aan de hand 
van rekenmodellen voorspellingen gedaan 
over het effect van zoveel bodemwarm-
tewisselaars in een relatief klein gebied, 
onder de gestelde randvoorwaarden. 
Nu zijn we bezig met de monitoring. Via 
vijfentwintig peilbuizen van twintig tot 
vijfentwintig meter diep, op verschillende 
plekken in de wijk, meten we de ontwikke-
ling van de bodemtemperatuur. De resul-
taten zijn positief. Alle metingen bevinden 
zich aan de bovenkant van de bandbreedte 
die we vooraf hebben berekend. Al met al 
draait Schoenmakershoek dus nu al vijf jaar 
probleemloos op bodemwarmte. 
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Ook WKO bij particulier opdrachtgeverschap

Woningen in Schoenmakershoek

SchoenmakerShoek 50p3. etten-leur

Jan de Wit
over Schoenmakershoek, 
Etten-Leur 

  Schoennmakershoek (samen met Schoenma-
kershoek-Oost) te Etten-Leur is de eerste grootscha-
lige all electric wijk in Nederland. De bebouwings-
dichtheid bedraagt circa 25 woningen per hectare. 
In Schoenmakershoek komen uiteindelijk circa 1500 
woningen met individuele combiwarmtepomp en 
individuele gesloten bron te staan. De woningen 
hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning.De woningen hebben een 
EPC van 0,4 resp. 0,5, waarbij voor de Rc-waarde 
van vloeren, wanden en dak dus niet is gekozen 
voor de passiefhuisnorm. Dit geldt ook voor de 
luchtdichtheid, die niet zeer hoog is (Q v,10 = 0,625 
l/m2/sec). Dit is jammer als de EPC-norm voor 
bestaande bouw wordt aangescherpt naar EPC=0 
(2050); er is dus nog een aanvullende aanpak nodig 
binnen afzienbare tijd.

  Dit voorbeeld illustreert heel mooi dat het 
bij energiezuinige bouw niet alleen gaat om de 
geleverde of verbruikte energie (kWh/jaar) maar 
ook om de opwekcapaciteit. Duurzame energie zelf 
is immers gratis (zon, wind, bodem), maar er moet 
worden geïnvesteerd in opwekcapaciteit, die is niet 
gratis. Er is wel een verband tussen kWh/jaar en de 
vereiste opwekcapaciteit: hoge verbruiken (kWh/
jaar) zullen om hoge capaciteit vragen. Minder 
verbruikte energie levert dus niet alleen geld op via 
vrebruikskoten, maar ook via de gedaalde opwek-
kosten. Voor duurzame systemen geldt dit nog veel 
sterker dan voor conventionele systemen (fossiele 
energie uit aardgas en elektriciteitscentrales).
Het tarief voor opwekken gaat in stappen omhoog. 
Tot 3 x 25 A (ongeveer 17 kW) staat het standaard 
tarief (circa 250 euro ex heffingskorting). Een 3 x 35 
A-aansluiting kost circa 480 euro extra. Dit is sub-
stantieel voor de woonlasten, zeker als per woning 
weinig energie wordt verbruikt. 

  Warmtepompen hebben een warmtebron  
nodig waaruit zij hun warmte kunnen onttrekken 
en ‘oppompen’ tot het gewenste temperatuurniveau. 
Er zijn varianten mogelijk:

• collectieve bron met collectieve warmtepomp  
 (ondermeer in project Culemborg,  
 Thermo bello)

• individuele bron met individuele warmtepomp  
 (ondermeer in dit project Schoenmakershoek,  
 Etten-Leur)

• collectieve bron met individuele 
 warmtepompen (ondermeer in project De   
 Teuge, Zutphen)

Het eerste systeem is vergelijkbaar met een stads-
verwarmingsysteem of met een blokverwarmings-
systeem (gestapelde bouw). Hierin wordt afgere-
kend op de geleverde hoeveelheid warmte (GJ), en 
zijn de tarieven van de Warmtewet van kracht. In 
het tweede geval wordt de bron en de warmtepomp 
met de woning aangeschaft, en betaalt de bewoner 
zijn warmte via de elektriciteit die de warmtepomp 
aandrijft. In het derde geval betaalt de bewoner zijn 
warmte eveneens via de elektriciteit(srekening). 

  Meestal wordt er een vast bedrag in rekening 
gebracht voor het gebruik van de collectieve bron. 
Voor alle systemen geldt dat volledig duurzame 
warmte mogelijk is als alle aandrijvende elek-
triciteit voor warmtepompen met PV-systemen 
(elektriciteit uit zonlicht) wordt opgewekt. In dat 
geval is het gebruik van warmte gratis, alleen de 
exploitatiekosten van warmtepomp en bron moeten 
betaald worden. Het is uiteraard erg interessant om 
te weten hoe deze kosten zich verhouden ten op-
zichte van de exploitatiekosten van conventionele 
aardgasgestookte systemen, waar de post voor het 
verbruik van aardgas substantieel is. 

  Je kunt onderscheid maken tussen open en 
gesloten bronnen voor warmtepompen. In open 
bronnen wordt grondwater opgepompt en na 
onttrekking van warmte weer geïnjecteerd in de 
bodem. Bij gesloten systemen wordt warmte uit-
gewisseld met de bodem via een gesloten water/
glycol-systeem. Open bronnen zijn vanaf een zekere 
capaciteit goedkoper dan gesloten bronnen. Kleine 
systemen zijn meestal gesloten, grote (collectieve) 
systemen zijn meestal open.
Het voordeel van gesloten bronnen is dat storingen 
veel minder blijken voor te komen dan bij open 
bronnen, waar veelvuldig injectieproblemen kun-
nen optreden (men krijgt het opgepompte water 
onvoldoende terug de grond in). Gesloten bron-
nen zijn dus veel minder onderhoudsgevoelig dan 
open systemen. Daarom is het bij kleine systemen 
handig om gesloten bronnen toe te passen. Dat is in 
Schoenmakershoek gebeurd. 

Omdat bronnen warmte aan de bodem onttrekken 
(in de winter) en warmte aan de bodem afstaan (in 
de zomer), is het zeer terecht dat men de warmte-
balans van de bodem van Schoenmakershoek goed 
in de gaten houdt om te voorkomen dat de bodem 
te veel opwarmt of afkoelt en de bodemtempera-
tuur te zeer gaat afwijken van de natuurlijke bodem-
temperatuur. 
Doordat de bronnen individueel zijn, is iedereen zelf 
verantwoordelijk voor zijn bron. In de praktijk blij-
ken mensen eerder tevreden te zijn met individuele 
systemen dan met collectieve systemen.

 

‘Het is echt duurzaam 
als de opwek-energie 
ook van een duurzame 
bron komt’

de expert 
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» In de Haarlemse Slachthuisbuurt maken oude, oncomfortabele portieketageflats 
plaats voor een reeks nieuwe energiezuinige bouwblokken met woningen in de koop- en 
huursector en andere voorzieningen. Op initiatief van de gemeente Haarlem besloten de 
Amsterdamse corporatie Ymere en het Haarlemse Elan intensief samen te gaan werken 
om in dit gebied zeer energiezuinige gebouwen te realiseren. Voor verwarming en  
koeling wordt gebruikgemaakt van een collectieve warmtepomp. Gecombineerd met 
aanvullende maatregelen op het gebied van isolatie wordt de uitstoot van CO2 met de 
helft teruggebracht. De levering van energie verloopt via Elan Energie BV dat werkt met 
een relatief lange terugverdientijd voor duurzame installaties. Zo kan de prijs voor energie 
conform het wettelijk voorgeschreven niet-meer-dan-anders-principe blijven.

haarlem,
SlachthuiSbuurt

f+c
feiten en cijferS

Naam project
SlachtHuisBuurtZuid (SHBZ)

Datum start project
Blok 4A november 2012
Blok 5A januari 2014 prognose

Datum oplevering
Blok 4A juli 2014
Blok 5A september 2016 prognose

Opdrachtgever(s)/Consortiumpartners
Ymere, Elan Wonen, gemeente Haarlem

Uitbestedingsrelaties
Blok 4A UBA, opdrachtgever Ymere
Blok 5A Trebbe, opdrachtgever Elan 
Wonen
Realiseren WKO, Schouten Techniek 
opdrachtgever Elan Energie BV

Gebied in ha 
Circa 1,8 ha

Gebied in m2 BVO
Circa 18000 m2 oud/19000 m2 nieuw

Typering gebied 
Gunstige ligging aan uitvalsweg 
Schipholweg met aangrenzend het 
ReinaldaPark en vlakbij Schalkwijk 
winkelcentrum. De woningen zijn 
gebouwd in 1918-1930, en vlak na de 
oorlog. Dit stadsdeel behoort tot de 
stad in transformatie: er is nog iets te 
ontwikkelen. Op het Slachthuisterrein 
woont een relatief grote groep 
senioren. Bijna de helft van de inwoners 
is alleenstaand. Veel inwoners zijn 
Haarlemmer van origine, ongeveer een 
derde deel is allochtoon. 
Typering oorspronkelijke situatie
297 woningen van circa 60 m2 BVO 
met ongeïsoleerde spouwmuren 
voorzien van gaskachel en open geiser, 
gerealiseerd in 1954

Typering nieuwe situatie
Blok 4A: 11 eengezinswoningen, 88 
appartementen, 1587 m2 GBO Bedrijfs 
Onroerend Goed
Blok 5A: 19 eengezinswoningen, 77 
appartementen, 2100 m2 GBO 

Bedrijfs Onroerend Goed 
Totaal: 21.550 m2 GBO

Woningen zijn all electric. Er is een 
WKO-monobron, voor warm tapwater 
wordt gezorgd dor middel van een 
collectieve cv-ketel. 

Energie/CO2-prestatie 
Ten opzichte van de referentiesituatie 
wordt de CO2-uitstoot met 51% 
teruggebracht, van 1.001.305 kg CO2 
naar 489.768 CO2 

P
4

haarlem
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‘deze tijd 
leent zich voor 
draStiSche 
maatregelen.’ 

Paul Tuijp, 
milieucoordinator Ymere

op Welke manier ben je betrokken bij dit project?

  Het project in de Slachthuisbuurt heeft een opvallende voorgeschiedenis. 
Als milieucoördinator van Ymere raakte ik pas betrokken toen de plannen al in een 
vergevorderd stadium waren, eind 2010. Aan de Schipholweg zouden verouderde 
portieketagewoningen plaatsmaken voor vijf nieuwe bouwblokken, waarvan
Ymere er twee ging realiseren. Hans Bueno de Mesquita, duurzaamheidsadviseur 
en programmamanager bij de gemeente Haarlem, kwam toen met het voorstel om 
voor dit project gebruik te maken van de subsidie van het ministerie van BZK in 
het kader van Energiesprong voor kleinschalige binnenstedelijke gebiedsontwikke-
ling. 
Dat paste uitstekend bij de afspraken die corporaties en gemeente met elkaar  
hadden gemaakt onder de noemer Haarlem Klimaatneutraal. Maar bij Ymere 
hadden we de plannen voor het eerste blok met 99 (deels sociale) huurwoningen, 
koopwoningen en bedrijfsruimte al klaar. Die waren op milieugebied niet opvallend 
ambitieus. We waren uitgegaan van een EPC van 1,0 volgens de norm die gold 
tot eind 2010. Toch besloten we voor de subsidie te gaan. Die moest nog voor 31 
december worden ingediend, wat betekende dat we de plannen in hoog tempo 
moesten omgooien om te kunnen voldoen aan de vereiste EPC van 0,4.  »

v.l.n.r. Wiebe Fennema, Hans Bueno de Mesquita, Paul Tuijp

hoofdintervieW | milieucoördinator corporatie
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Maar Elan Wonen en de gemeente wilden erg 
graag door. Uiteindelijk konden we overeen-
komen dat Elan vanuit de verkregen subsidie 
bijdraagt in een deel van de meerkosten die 
Ymere voor dit project gaat maken. 

Na onderzoek bleek dat een all electric vari-
ant op basis van Warmte Koude Opslag (WKO) 
de enige manier was om hier tot de gewenste 
EPC-norm te komen. Dat was trouwens ook 
de oplossing die Elan al voor haar projecten in 
het gebied had gekozen – dus qua exploitatie 
waren er ook voordelen. Voor ons hield het in 
dat we een reeks kleine aanpassingen moes-
ten doen in het ontwerp zoals het er lag: een 
andere detaillering van de gevel, een douche, 
WTW, balansventilatie en verbetering van de 
isolatiewaarden door een betere vulling van 
de spouwmuren. Wat betreft isolatiewaarden 
zaten we ook al vrij goed met een Rc-waarde 
van 5. Ter vergelijking: nieuwbouwkwaliteit 
ligt normaal rond de 3 of 3,5 Rc. 

Verder moeten er natuurlijk bronnen worden 
geslagen. In de Slachthuisbuurt is gekozen 
voor een open WKO-systeem met monobron-

nen. Daarbij bevinden de warme en koude 
waterreservoirs zich niet naast elkaar zoals 
meestal het geval is, maar boven elkaar. Elk 
van de vijf nieuwe bouwblokken in het gebied 
krijgt een eigen monobron. Per blok zijn dan 
nog bijbehorende voorzieningen nodig, zoals 
collectieve back-upketels. 

De extra investeringen die we doen, verdienen 
we terug over een looptijd van twintig jaar. 
Dat kan door aanleg, onderhoud en exploitatie 
tegen gunstige voorwaarden onder te brengen 
bij Elan Energie BV, het energiebedrijf van Elan 
Wonen. Omdat ze ook een groot duurzaam 
woonproject aan de Nederlandlaan onder hun 
hoede hebben, hadden we bij Ymere vertrou-
wen in deze partij. De BV is daar in de praktijk 
getest en dat gaat goed. 

De bewoners zijn volgens het niet-meer-dan-
anders-principe straks evenveel geld kwijt aan 
de verwarming van hun woning als wanneer 
ze op aardgas zouden stoken. En een voordeel 
van dit systeem is dat we ook koeling hebben. 
Er is koude beschikbaar die we uit de grond 
moeten halen om de balans binnen het 

Bouwlocatie Slachthuisbuurt

hoe belangrijk iS duurzaam en ener-

giezuinig bouWen eigenlijk voor 

Ymere?

  We zijn steeds meer met het onder-
werp bezig, vooral in de projecten waarbij 
we onderhoud koppelen aan energetische 
woningverbetering. Aan de Haarlemse Enge-
landlaan pakken we bijvoorbeeld de gevels in 
om zo de isolatiewaarde te verhogen. In ons 
Amsterdamse project Olympia zijn we bezig 
met isolatie in de vorm van metalstudwanden 
aan de binnenzijde van de gevel. Verder heb-
ben we een proef gedaan met een elektrisch 
wand-verwarmingssysteem dat uniek is in de 
wereld. Duurzaamheid wordt voor Ymere dus 
steeds belangrijker, maar we hoeven niet per se 
koploper te zijn. Het moet ook zakelijk kloppen.
Aan het eind van 2010 moesten we vooral heel 
snel schakelen. Op advies van de gemeente 
Haarlem hebben we toen bureau Merosch 
ingeschakeld om verschillende scenario’s uit  
te werken. Dat bood de basis voor een  
initiatiefplan waarmee we geselecteerd zijn 
door Energiesprong en daarmee de subsidie 
van het ministerie van BZK hebben binnen-

gehaald. Het betekende niet alleen dat we 
onze plannen moesten aanpassen, maar ook 
dat we intensiever zouden samenwerken met 
Elan Wonen, de Haarlemse corporatie die ook 
in de Slachthuisbuurt actief is.

hoe ziet de SamenWerking met elan 

Wonen eruit?

  Omdat Elan Wonen al vrij veel ervaring 
heeft op het gebied van duurzaamheid, zijn ze 
een prima partner voor ons. Ook voordat de 
subsidie aan de orde was, gingen hun plannen 
voor de Slachthuisbuurt al uit van een EPC 
van 0,6 – dus onder de van overheidswege 
gestelde norm. Maar voor Ymere was de 
uitgangssituatie anders. En het omgooien 
van de plannen gebaseerd op een EPC van 
1,0 betekende een flinke extra inspanning. 
Men heeft zich bij Ymere ook wel afgevraagd 
in hoeverre eigenlijk sprake is van verkoop-
bevorderende maatregelen als je van energie-
label A naar A++ gaat. 

Na verloop van tijd werd duidelijk dat wij dit 
project zakelijk niet goed rond zouden krijgen. 

Bouwlocatie Slachthuisbuurt

‘de extra 
investeringen 
verdienen we terug 
over een periode 
van 20 jaar. 
dat kan door 
aanleg, onderhoud 
en exploitatie 
van het energie- 
systeem onder te 
brengen bij het 
energiebedrijf van 
een corporatie.’

hoofdintervieW | milieucoördinator corporatie
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WKO-systeem te behouden. Daarbij is het de 
beste optie om de afname daarvan verplicht 
te stellen, ook als bewoners ervoor moeten 
betalen. Zo komt het benodigde evenwicht van 
de bronnen niet in gevaar. 

jullie beSteden veel aandacht aan 

de kWaliteitSborging, hoe Werkt 

dat?

  We zijn bij Ymere de afgelopen jaren 
flink kritischer geworden op de uitvoering, 
omdat we zien dat de afgesproken prestaties 
vaak niet worden gehaald. In dit geval moeten 
we natuurlijk voldoen aan de subsidie-eisen 
en kunnen aantonen dat we inderdaad die 
EPC van 0,4 halen. Dat doen we met behulp 
van Bouwgarant, een monitoringsmethode 
voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, een 
initiatief van agentschap NL. Het is een  
onderwerp dat zeker aandacht nodig heeft. 
Zo merk ik bij mijn eigen renovatie projecten 
dat de beoogde prestaties vaak niet gehaald 
worden, als je een jaar later gaat meten. 
Meestal heeft dat ook te maken met het 
gedrag van de bewoners. Als je bijvoorbeeld 
een gaskachel vervangt door radiatoren met 
een cv-ketel dan zie je het verbruik soms toe-
nemen omdat bewoners de thermostaat niet 
laag zetten, maar ook omdat er meer ruimten 
verwarmd worden. 

Ook in de Slachthuisbuurt is het systeem 
straks anders dan wat mensen gewend zijn. 
Voorlichting is dus heel belangrijk. Daarbij 
schuilt de kracht ook in de herhaling: voor-
lichting vooraf, uitleg van de systemen als 
mensen de woning betrekken en een later 
moment om te monitoren of alles goed 
verloopt en de besparingen worden gehaald. 
Een juist gebruik van de balansventilatie is 
bijvoorbeeld heel belangrijk. We zien te vaak 
dat mensen de stekkers eruit halen of roosters 
dichtplakken. Elan Energie BV rekent hier af 
in gigajoules energie waarvan de prijs aan die 
van gas is gekoppeld op basis van de ener-
getische waarde. De afspraak die er nu ligt 
is dat Elan Energie BV nooit meer zal door-
rekenen dan de allerlaagste gasprijs. Naast de 
lage prijs kunnen mensen met een verstandig 
gebruik van de installaties echt besparen en 
dat voelen ze in hun portemonnee.

De resultaten achteraf in kaart brengen wordt 
steeds belangrijker. Met behulp van een ener-
gieatlas kunnen we het historisch verbruik 
vergelijken met de nieuwe situatie om te zien 
welke besparingen zijn gerealiseerd. Doordat 
we bijvoorbeeld weten wat het gebruik in de 
Slachthuisbuurt was toen de portieketageflats 
er nog stonden, kunnen we zien welke winst 
we in dit gebied behalen – ook al is de inrich-

ting met woningen onvergelijkbaar. 
Verder willen we de slimme meter nog  
breder gaan inzetten om het verbruik voor-  
en achteraf te kunnen monitoren. 

Wat kun je anderen adviSeren die 

zich met duurzame gebiedSontWikke-

ling Willen gaan bezighouden?

  Persoonlijk vind ik dat deze tijd zich 
leent voor drastische maatregelen. We zijn te 
afhankelijk geworden van gas en daarmee 
ook van buitenlandse partijen die niet altijd 
even betrouwbaar zijn. Daarom is all electric 
ook een goede toekomstbestendige keuze. 
Mijn advies is die keuze vanaf het begin te 
maken, want bij een ingreep achteraf is de 
investering veel hoger. Verder vind ik dat we 
ons zo langzamerhand moeten richten op 
energieleverende woningen in plaats van lage 
EPC’s. Natuurlijk blijft voorlopig de vraag hoe 
je deze zaken op een slimme manier finan-
cieel organiseert. Een eigen energiebedrijf 
waarin je de investeringen en opbrengsten 
van duurzame opwekking kunt onderbren-
gen, biedt in elk geval interessante mogelijk-
heden. 
Tot nu toe heeft Ymere niet gekozen voor het 
opzetten van een eigen energiebedrijf, maar 
we gaan steeds meer inzien dat energie-
voorziening onlosmakelijk verbonden is met 
wonen. Ook op sociaal niveau leveren corpo-
raties een inspanning die je strikt genomen 
niet hoeft te zien als deel van de corebusiness 
van het verhuren aan een sociale doelgroep. 
Zo zou je energievoorziening ook kunnen 
opvatten. Dat past ook goed bij ons beleid van 
sturen op de beheersbaarheid van woonlas-
ten zoals we dat bij Ymere hebben. 

hoe pakt het project financieel uit?

  Het leergeld is niet zo hoog dat we in 
financieel opzicht enorm gaan profiteren van 
deze ervaring. Feit is dat het financierings-
model zoals we dat nu hanteren gewoon niet 
ingericht is op het realiseren van dit soort 
duurzame woningen. Nu kijken we vooral 
naar de investering, terwijl je meer mogelijk-
heden hebt als je die exploitatie zwaarder laat 
meewegen. 

‘We hoeven 
niet perse een 
koploper te 
zijn, maar we 
gaan steeds 
meer inzien 
dat energie-
voorziening 
onlosmakelijk 
verbonden is 
met wonen.’

Bestaande bebouwing Slachthuisbuurt

hoofdintervieW | milieucoördinator corporatie
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‘het toepassen van een 
Wko-installatie is eigenlijk 
alleen interessant als je die 
zelf kunt exploiteren.’

Wiebe Fennema,
projectleider Elan Wonen

Bij een kleinere corporatie als Elan Wonen 
heb je als individuele werknemer meer 
invloed. Mijn eerste project bij Elan was 
een wooncomplex aan de Nederlandlaan. 
Hoewel het al in uitvoering was, besloot 
Elan Wonen om het oorspronkelijke ener-
gieontwerp met cv-ketels uit de plannen te 
halen en Warmte Koude Opslag (WKO) toe 
te passen. Het betekende extra tekenwerk 
achteraf, maar uiteindelijk paste het alle-
maal heel goed – zelfs binnen de afgespro-
ken bouwtijd.
Voor de WKO hebben we veertig gesloten 
bronnen geslagen. Daar gaat het water 
via een lus de grond in, zodat het afkoelt 
als het warm is en opwarmt als het koud 
is. Op het dak plaatsten we zonnepanelen 
om elektriciteit voor de warmtepomp op 
te wekken. Dat combineerden we met 
een verticaal energiedak dat zorgt voor 53 
graden Celsius voorverwarming. Het effect 
van deze ingrepen was indrukwekkend. 
We gingen van een EPC van 0,8 naar 0,23. 

en hoe hebben jullie de levering van 
energie geregeld?
  De WKO-installatie levert energie aan 
de bewoners die daarvoor een energienota 
krijgen van Elan Energie BV. De Warmte-
wet schrijft voor dat energie uitsluitend 
geleverd mag worden door gespeciali-
seerde energiebedrijven. Daarom hebben 
we als corporatie een eigen energiebedrijf 
opgezet: Elan Energie BV. Het voordeel is 
dat deze BV kan investeren in duurzame 
installaties die over de relatief lange  
periode van circa twintig jaar kunnen 
worden terugverdiend. De prijs blijft dan 
conform het wettelijk voorgeschreven 

niet-meer-dan-anders-principe met als extra 
voordeel dat wij onze huurders in de zomer-
maanden gratis koeling kunnen bieden. 

hoe zijn de reacties van bewoners?
  Voor de Nederlandlaan hebben  
we verschillende informatieavonden  
georganiseerd om het systeem en alle 
bijbehorende opties uit te leggen. Soms 
zijn we ook persoonlijk langsgegaan om ter 
plaatse een toelichting te geven. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de vloerverwarming 
die je niet even lekker kan opstoken zoals 
een gaskachel of radiator. Verder hebben 
mensen dus geen vrije keuze wat betreft 
de energieleverancier voor warmte en zijn 
de woningen all electric. Een klantenpanel 
heeft uitgewezen dat mensen daar geen 
problemen mee hebben.

dat zijn belangrijke ervaringen voor de 
Slachthuisbuurt, lijkt me.
  Zeker. In de Slachthuisbuurt gaat Elan 
Wonen samen met Ymere WKO toepassen. 
In eerste instantie heeft Ymere voor deze 
locatie een appartementenblok met cv-
installaties laten ontwerpen. Dat moet dus 
worden aangepast voor de toepassing van 
WKO. Met de Nederlandlaan als goed voor-
beeld konden wij Ymere overtuigen dat 
deze aanpassing goed mogelijk is. 
Bij ons eigen blok hebben we vanaf het 
begin ingezet op duurzaamheid en ener-
giebesparing. Het bevat bijna honderd 
woningen, een supermarkt, binnentuin 
en ondergrondse parkeergarage met als 
uitgangspunt een EPC van 0,6. De over-
gang naar de vanuit de subsidievoorwaar-
den gewenste 0,4 was dus niet zo groot. 

Daar kunnen we aan voldoen met hogere 
isolatiewaarden en de inzet van circa 90 
PV-panelen. De toepassing van WKO zat 
al in de planning. Er is gekozen voor één 
WKO-installatie om twee blokken te bedie-
nen. Deze wordt gerealiseerd in het blok 
van Ymere dat als eerste wordt opgeleverd. 
Het blok van Elan Wonen zal daar dan later 
op worden aangesloten.
Van doorslaggevend belang is dat wij Elan 
Energie BV kunnen inzetten. Het toepassen 
van WKO-installaties is eigenlijk alleen 
interessant als je die zelf kunt exploiteren. 
Daarvan kan Ymere nu ook profiteren. 
Elan Energie BV doet de investering in 
de WKO-installaties, wat weer verrekend 
wordt in een Bijdrage Aansluitkosten van 
circa € 6000 per woning (zonder rekening 
te houden met subsidie). De kopers en 
huurders zijn uiteindelijk beter af doordat 
de woningen een lagere energievraag heb-
ben, zeker als de reguliere energiekosten 
verder stijgen.

63p3. haarlem perSpectiefintervieW | projecteleider corporatie 

‘het is belangrijk de 
kansen voor energiezuinig 
bouwen tijdig bestuurlijk 
vast te leggen.’

Hans Bueno de Mesquita,
coördinator Haarlem Klimaat Neutrale Bebouwde omgeving, 
gemeente Haarlem

hoe belangrijk is duurzaamheid voor de 
gemeente haarlem?
  Een groot aantal partijen confor-
meerde zich in 2007 aan het plan Haarlem 
Klimaatneutraal in 2030. Daarop volgde 
in 2009 een klimaatconvenant voor de ge-
bouwde omgeving, ondertekend door een 
brede coalitie van onder meer corporaties, 
banken, de provincie, vereniging Bouwend 
Nederland, Milieudefensie en Industrie-
kring Haarlem. De corporaties hebben afge-
sproken om alle nieuwbouw 20% schoner 
te maken dan de wet voorschrijft en de 
totale woningvoorraad van Haarlem 20% 
energiezuiniger dan deze nu is. 
Zelf ben ik coördinator Haarlem Klimaat 
Neutraal Bebouwde Omgeving. Mijn rol is 
overzicht houden, coördineren, begeleiden 
en dikwijls ook uitvoeren. Klimaatpartners 
en burgers bepalen zelf de invulling van 
Haarlem Klimaatneutraal, maar wij kijken 
of de energieprojecten technisch en finan-
cieel ook haalbaar zijn en welke kansen er 
liggen. 
Om op energiegebied echt voortvarend te 
werk te kunnen gaan, heb je eigenlijk een 
onafhankelijke duurzaamheidscoördinator 
nodig, rechtstreeks onder de wethouder. 
Die kan bij bestuurlijk overleg onafhanke-
lijk advies geven en zo vooraf een bijdrage 
leveren, in plaats van achteraf, zoals nu 
gebeurt.

vind je dat gemeenten een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben op dit 
gebied?
  Ja. Als gemeente heb je een onafhan-
kelijke rol, je geeft sturing, stimuleert en 
controleert ook, want je kunt afspraken 

wel vastleggen op papier, maar uiteindelijk 
gaat het om de praktijk. In de bouw is het 
bijvoorbeeld belangrijk om te controleren 
of de beloofde energieprestaties in de 
praktijk ook gehaald worden. Dat doen we 
op basis van Bouwtransparant en in samen-
werking met het CO2 servicepunt. 
Een ander punt is het gedrag van bewo-
ners en gebruikers. Vanuit de gemeente 
informeren wij hen over hoe ze energie-
gebruik en -kosten in de hand kunnen 
houden. Ze krijgen een handleiding voor 
alle technische voorzieningen in huis en er 
zijn energiecoaches die langsgaan om de 
mogelijkheden te laten zien. In de open-
bare ruimte heeft de gemeente natuurlijk 
zelf de verantwoordelijkheid. Die kunnen 
we energiearm inrichten door bijvoorbeeld 
ledlampen te gebruiken. 
Het zou goed zijn als gemeenten strengere 
energienormen zouden mogen voorschrij-
ven dan in het Bouwbesluit of anderszins 
zijn afgesproken. Ook een ‘statiegeldrege-
ling’ waarbij de koper zijn investering in 
energiemaatregelen terugontvangt van de 
gemeente, kan heel effectief zijn. Daarvoor 
zou het OZB-beleid moeten kunnen worden 
ingezet. De ladder duurzame verstedelij-
king uit het Besluit Ruimtelijke Ordening 
zou ook uitgebreid moeten worden met een 
verplichting om mogelijkheden voor duur-
zame energie-infrastructuren te verkennen.

Wat was je rol bij het project in de 
Slachthuisbuurt?
  In aanvang ging het hier om een 
normaal sloop-nieuwbouwproject. De oude 
portieketagewoningen waren vochtig, 
tochtig en oncomfortabel en daarom beslo-

ten de twee betrokken corporaties, Elan 
Wonen en Ymere, tot nieuwbouw. Toen ik 
hoorde over de Energiesprongsubsidie, zag 
ik meteen een kans. Extra geld zou hier een 
extra prestatie mogelijk maken.
Ik ben toen gesprekken gestart met de 
projectleiders, Wiebe Fennema van Elan 
Wonen en Simon Pronk van Ymere. Elan 
was al heel actief op het gebied van 
energiezuinige bouw. Bij Ymere hadden 
ze minder ervaring op dit terrein, maar 
ook daar begrepen ze het nut van een 
haalbaarheidsonderzoek. Toen bleek dat 
een energiesprong haalbaar was, vond ik 
een belangrijke medestander in Paul Tuyp, 
duurzaamheidscoördinator bij Ymere. 
Uiteindelijk raakte ook de directie daar 
overtuigd van het project. Na aanvullende 
afspraken tussen Ymere en Elan Wonen 
viel in juni 2012 het definitieve besluit om 
door te gaan.

Wat wil je meegeven aan andere 
gemeenten met dit soort plannen?
  De aanhouder wint. Je moet een goed 
verhaal hebben, geduld bij de uitvoering en 
iedereen ook ruimte gunnen. En ook al gaat 
een project niet door, energiebesparing 
staat dan wel op de kaart.

Waarvoor zou je willen waarschuwen? 
  Het is belangrijk kansen voor energie-
besparing tijdig bestuurlijk vast te leggen. 
Dus zo snel mogelijk opschalen naar een 
bestuurlijk niveau.

Kijk ook op: www.degroenemug.nl
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Slachthuisbuurt, van oudscher een arbeidersbuurt

SlachthuiSbuurt 64p4. haarlem

‘Het is belangrijk 
om de bewoners goed 
voor te lichten over 
de installaties.’

Jan de Wit, 
over Slachthuisbuurt, 
Haarlem

  De woningcorporaties Ymere en ELAN in 
Haarlem gaan hun bouwblok aan de Schipholweg 
slopen en opnieuw bebouwen. In de oude situatie 
was sprake van 297 woningen uit 1954, die onge-
isoleerd en verwarmd waren met een gaskachel en 
een open geiser voor warm tapwater. De nieuwe 
situatie omvat twee bouwblokken met ieder circa 
100 woningen, waarvan circa 80% gestapeld. Ook is 
er sprake van een bescheiden aandeel winkels op 
de begane grond van de gestapelde bouw.

  Voor de energie-infrastructuur is gekozen voor 
all electric met een open, collectief WKO-systeem. 
Met behulp van collectieve warmtepompen 
wordt warmte van bruikbaar temperatuurniveau 
gegenereerd. Er is sprake van een 45/35-systeem 
met stooklijn. Hiermee worden zowel de grondge-
bonden woningen, de gestapelde woningen als de 
winkels van warmte voorzien. Om het WKO te  
balanceren maakt men gebruik van een energiedak. 
Dit is nodig om de warmtebalans van de bodem in 
stand te houden. Per saldo wordt er dus evenveel 
warmte aan de bodem onttrokken als aan de  
bodem wordt afgegeven. In de WKO/warmtepomp-
opstellingsruimte is ook een HR CV-ketel opge-
nomen waarmee collectief warm tapwater wordt 
gegenereerd. Er wordt gebruikgemaakt van een 
rondpompsysteem om wachttijden voor warm 
tapwater te voorkomen en legionellarisico’s te 
vermijden. 
Bijzonder is dat de woningcorporatie ELAN 
hiervoor een aparte BV (ELAN energie BV) heeft 
opgericht die dit systeem gaat exploiteren en ook 
warmte gaat leveren aan de woningen van Ymere. 
Alle woningen worden voorzien van een aflever-
set. Er wordt op GJ afgerekend, en de warmtewet 
– MNDA – is van toepassing. Deze aanpak is het 
resultaat van een systeembenadering op gebieds-
niveau in plaats van op gebouwniveau, en biedt 
daardoor meerwaarde aan dit project

Op zich zijn de technische risico’s van dit systeem 
beperkt. Collectieve warmtepompgedreven  
systemen zijn al vaak toegepast, vooral in de 
Scandinavische landen. Het is vooral van belang 
dat de systeemprestaties goed in de gaten worden 
gehouden, zowel voor de afleverset (het collectieve 
deel van de installatie) als achter de afleverset 
(het individuele deel van de installatie). Naast de 
verwarmings- en koelinstallatie vereist vooral het 
gebalanceerde ventilatiesysteem met warmtete-
rugwinsysteem de nodige aandacht. In de praktijk 
blijken daar nogal wat klachten over te ontstaan, 
zowel wat betreft de luchtkwaliteit als het geluid. 

  Bewonerstevredenheid zal zich vooral op twee 
zaken toespitsen, namelijk het binnenklimaat en 
de maandelijkse energierekening. Als op beide 
punten ‘goed’ wordt gescoord, dan zal de bewoner 
(waarschijnlijk) tevreden zijn. De kwaliteit van de 
ventilatie-installatie heeft vooral betrekking op de 
tevredenheid over het binnenklimaat, waarin de te 
bereiken ruimtetemperaturen in de winter en de  
zomer uiteraard ook een grote rol spelen. De hoog-
te van de energierekening zal men waarschijnlijk 
vooral afleiden uit wat men voorheen betaalde – in 
de vorige woning, of wat anderen in een vergelijk-
bare woning betalen. Om die reden is het van het 
grootste belang dat de gevraagde voorschotten 
realistisch zijn. De praktijk leert dat dit lang niet 
altijd het geval is, waardoor onnodige irritaties 
voorkomen. Ook voor energierekeningen geldt  
immers: ‘Perception is reality.’ 

Als de nieuwe woning veel meer comfort biedt van-
wege de aanleg van centrale verwarming en warm 
tapwater, dan is het risico niet denkbeeldig dat de 
energiekosten gelijk of zelfs hoger zijn dan in de  
vorige woning. Het feit dat de vorige woning minder 
comfort bood en/of aanzienlijk kleiner was wordt 
niet altijd door iedere bewoner verdisconteerd.

Zowel de perceptie van comfort als van de energie-
rekening is dus nogal subjectief. 
Het is een taak van ELAN Energie om deze beide 
aspecten van bewonerstevredenheid zo veel moge-
lijk en vooraf te objectiveren.

  Uiteraard is het van groot belang dat er in  
de praktijk daadwerkelijk vermindering van  
energieverbruik bij de eindgebruiker plaatsvindt  
om reductie van kosten te bereiken. De kosten per  
eenheid warmte blijven immers door toepassing 
van het NMDA-principe gelijk. Als duurzame 
warmte wordt toegepast, maar het verbruik aan 
eenheden warmte niet daalt, dan is er geen sprake 
van de beoogde energiekostendaling bij de eindge-
bruiker. Het is bij de monitoring van dit project van 
het grootste belang dit goed vast te stellen, vooral 
omdat de bewoners geen keus hebben met betrek-
king tot hun warmteleverancier.
De technische risico’s van het systeem worden 
vooral bepaald door het feit dat wellicht meer 
warmte wordt gevraagd dan is voorzien. Dit kan 
veroorzaakt worden door bewonersgedrag of door 
de installatie- en bouwkwaliteit die slechter is dan 
gespecificeerd. Daarnaast is het niet denkbeeldig 
dat verliezen ontstaan in het centrale, aardgas-
gestookte warmtapwatersysteem vanwege de 
aanwezigheid van een rondpompsysteem en het 
constante (jaarrond) hoge temperatuurniveau. 
Het is daarom van groot belang dat de bewoners 
goed worden voorgelicht over hoe met de instal-
laties om te gaan – met name met het ventilatie-
systeem – en dat de bewoners zeker in het eerste 
bewoningsjaar goed worden begeleid. Daarnaast is 
het van belang dat het systeem – zeker het eerste 
jaar – goed wordt gemonitord door een onafhanke-
lijke partij. 

de expert 
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» Woningcorporatie Domein nam het initiatief voor de ontwikkeling van het  
Vredesplein en omgeving, in samenwerking met bewoners en lokale actoren. Duurzaam-
heid is daarbij een belangrijke leidraad. Aanvankelijk werden de mogelijkheden verkend 
voor samenwerking met de TU Eindhoven, die beschikt over een grote WKO-installatie 
met veel restwarmte. Uiteindelijk is toch gekozen voor een eigen WKO-systeem met zes 
open bronnen. Bewoners hebben kritisch meegekeken op het gebied van kosten,  
kwaliteit, onderhoud en service. Energielevering gebeurt via de eigen energie-exploitatie-
maatschappij i.o. Deze wordt ingezet als een financieel en juridisch vehikel dat het  
mogelijk maakt om te werken met een winstmarge van 0.eindhoven,

vredeSplein

Naam project
Vredesplein

Datum start project
Start sloop maart 2012

Datum oplevering
Oplevering fase 1, maart 2014

Opdrachtgever(s)/Consortiumpartners
Domein 

Uitbestedingsrelaties
Merosch (adviseur m.b.t. WKO)

Gebied in ha
Totaal Vredesplein
85.000 m2 inclusief openbare 
ruimte/55.000 m2 bouwkavel

Gebied in m2 BVO
circa 60.000 m2 BVO nieuwbouw

Typering gebied
Hoogstedelijke locatie (binnen de 
ring in Eindhoven) met ‘dorps’ plan, 
multicultureel (circa 50% autochtone 
bewoners), dynamisch (drukke 
winkelstraat grenzend aan het 
gebied), veel lage inkomens (in de 
huidige situatie, in de toekomst met 
koopwoningen een betere mix)

Typering oorspronkelijke situatie
De bestaande woningen zijn gemiddeld 
circa 70 m2 GBO (circa 90 m2 BVO) 
en gebouwd begin jaren twintig. De 
schil is nauwelijks geïsoleerd. In de 
loop der jaren zijn er wel verbeteringen 
toegepast (dubbel glas, HR+ ketel).
De energie-infrastructuur is zoals vrijwel 
overal in Nederland. Gas- en elektra-
aansluitingen in de hele wijk. Het 
energiegebruik per huishouden in deze 
wijk is (bij ons) niet bekend.

Typering nieuwe situatie
De nieuwe woningen worden circa 
120 m2 GBO (circa 150 m2 BVO). RC 
4 voor de gevels en 5 voor dak en 
vloer. Bouwjaar vanaf 2014. All electric 
installatieconcept met WKO

Installaties:

•  gebalanceerde ventilatie met WTW

•  douche WTW

•  individuele warmtepomp (voor  
 ruimte en tapwater verwarming) bij  
 grondgebonden woningen, collectief 
 bij appartementen

•  bij verdere aanscherping van de  
 EPC i.v.m. wijziging bouwbesluit  
 in 2015 worden de woningen van  
 zonneboiler voorzien 

•  HR++ glas (U) raam en glas 

 minimaal 1,4 W/(m2.K) 

•  vloerverwarming

•  momenteel worden de  
 mogelijkheden onderzocht om  
 zonnepanelen toe te voegen.

•  Daarnaast wordt er in vergaande  
 vorm bewonersparticipatie   
 toegepast.

Energie/CO2-prestatie van het gehele 
gebied, t.o.v. van oorspronkelijke 
situatie en/of referentie
De EPC-eis ten tijde van de 
bouwaanvraag was 0,8. De nieuwe 
woningen krijgen een EPC van 0,4. Dat 
betekent een energiebesparing van 
meer dan 50% ten opzichte van het 
bouwbesluit.

f+c
feiten en cijferS

eindhoven

P
5
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‘zonder 
betrokkenheid 
geen commitment: 
beWonerS 
praten over 
alleS mee’

Dennis Kerkhof, 
senior projectontwikkelaar Domein

  Eind jaren negentig nam de gemeente het initiatief om samen met de corpo-
raties een aantal gebieden in Eindhoven aan te pakken. Daar hoorde het Vredes-
plein en omgeving ook bij. Bij Domein kozen we voor een integrale aanpak met 
bewoners en andere lokale actoren in de wijk. Dit was de basis voor een master-
plan voor de hele wijk Oud-Woensel, waarvan het Vredesplein deel uitmaakt. 

Wanneer kWam het onderWerp duurzaamheid in beeld?

  Eigenlijk is duurzaamheid voor ons niet het hoofdthema. Het gaat vooral om 
participatie, om het samenwerken met bewoners. Als die hadden gezegd: het is leuk 
duurzaamheid, maar het interesseert ons niet, dan was het heel anders gelopen.  »

Dennis Kerkhof (l) en Alfredo Verboom

hoofdintervieW | projectleider corporatie
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projecten zoals Schoenmakershoek in  
Etten-Leur. 
Uiteindelijk was er veel vertrouwen in de 
WKO-techniek, maar wilden onze bewoners 
een aantal zaken op het gebied van kosten, 
kwaliteit, onderhoud en service beter vastge-
legd zien. Daarmee wilden ze voorkomen dat 
ze bij technische problemen van het kastje 
naar de muur zouden worden gestuurd. Een 
ander voorbeeld van de inbreng van bewo-
ners is de plaatsing van extra meters om 
het gebruik van tapwater bij te houden, het 
elektriciteitsverbruik van de warmtepomp en 
de afname van warmte en koude.

in het begin WaS de tu eindhoven 

toch ook bij jullie Wko-plannen 

betrokken?

  Dat klopt. Toen het WKO-systeem in 
beeld kwam, hebben we bureau Merosch 
ingeschakeld. Die is gaan kijken naar moge-
lijkheden voor combinaties van systemen en 
partijen in de buurt en daarbij kwam de TU 
Eindhoven als potentiële partner uit de bus. 
Op slechts één kilometer van het Vredesplein 

ligt hun gigantische WKO-netwerk waaruit ze 
structureel warmte overhouden, maar waarin 
ze koelte te kort komen. Omdat we in onze 
woonwijk juist verwachten koude over te 
houden, zouden de systemen elkaar in balans 
kunnen brengen en lag samenwerking voor de 
hand. 
Samen met de TU hebben we de mogelijkheden 
toen verder onderzocht. Technisch bleek het 
allemaal wel haalbaar, al was de onderlinge af-
stand van één kilometer wel kritisch. De TU had 
echter haar bedenkingen. Uiteindelijk voelde 
zij te weinig voor de rol van WKO-exploitant 
waarbij ze aan circa 400 nieuwe klanten voor 
minstens 25 jaar de levering van warmte en 
koelte zou moeten garanderen. Het inschake-
len van een energiemaatschappij om het hele 
WKO-systeem te exploiteren bood in theorie 
een oplossing voor dit probleem. Maar daarvoor 
zou de TU haar systeem moeten verkopen, wat 
mogelijk nieuwe complicaties zou opleveren en 
in elk geval tijd zou gaan kosten. Deze plannen 
voor samenwerking hebben we daarom moeten 
laten varen. Overigens zal het Rabobankkantoor 
bij het Vredesplein waarschijnlijk wel worden 
aangesloten op het WKO-net.   »

Bouwlocatie

We vinden ook dat bewoners direct moeten 
kunnen profiteren van onze plannen. Daarom 
staat altijd voorop dat onze ingrepen comfort-
verhogend werken. Zonnepanelen bijvoor-
beeld zijn voor het EPC goed, maar hebben 
voor de woonbeleving weinig voordelen. Zo 
zijn we voor het Vredesplein uiteindelijk uit-
gekomen bij WKO. Dit systeem gaat gepaard 
met vloerverwarming en alle comfort en 
gemak van dien, bovendien beschikken be-
woners in de zomer ook over koeling. Voor de 
nieuwbouw aan het Vredesplein en omgeving 
hebben we gekozen voor een open WKO-sys-
teem met in totaal zes bronnen.

hoe gaan jullie om met de extra  

inveStering die nodig iS?

  Kijk, enerzijds willen we als corporatie 
goed en duurzaam bouwen, maar anderzijds 
kunnen we die extra kosten niet in de sociale 
huur verrekenen. Als we anders zouden re-
kenen dan de regering ons nu voorschrijft en 
de woonlasten in de berekening mee zouden 
nemen, dan wordt het hele plaatje anders.
Het hele probleem is de verdeling van kosten 

en opbrengsten. Als we iets extra’s aan die 
woningen doen zoals een zonnepaneel op 
het dak leggen, dan kunnen we dat niet in 
de huur verrekenen. Toch is zo’n ingreep 
wel in het belang van de huurder, want zijn 
energielasten worden daarmee lager. Als wij 
die extra kosten voor zo’n investering wel 
kunnen verrekenen, dan is dat voor iedereen 
gunstig: de duurzame voorziening verdient 
zichzelf op termijn terug en voor de bewoners 
zijn de energielasten lager. Op basis van deze 
gedachte ontstond het plan om vanuit de  
corporatie een energie-exploitatiemaatschappij 
(EEM) op te richten. 

op Welke manier zijn beWonerS bij de 

plannen betrokken?

  Voor Domein is het vanzelfsprekend: 
zonder betrokkenheid geen committment. Ons 
uitgangspunt is dat iedereen over alles mag 
meepraten. Het bewonerscomité is ook direct 
van het begin intensief betrokken geweest. 
We hebben de leden uitgenodigd om het 
WKO-systeem stevig tegen het licht te houden 
en zijn op excursie geweest naar referentie-

‘voor onze 
corporatie is het 
vanzelfsprekend: 
zonder betrok-
kenheid geen 
commitment. 
dus bewoners 
mogen over alles 
meepraten.’

Omgeving Vredesplein, bestaande bebouwing met rechts bouwlocatie

hoofdintervieW | projectleider corporatie
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Ook tijdens de bouw is de buurt intensief betrokken

74p5. eindhoven vredeSplein

Wie gaat jullie Wko-SYSteem bouWen?

  Nieuw voor ons is dat de hele opdracht 
wordt aanbesteed op basis van prestaties. De 
aannemer belooft de gevraagde prestaties te 
leveren en zij voeren daarop dan zelf de audits 
uit. Ook de plek, de omvang en het tijdstip 
van de steekproef bepalen we zelf. 
Daarbij is het belangrijk om te onderscheiden 
waar de verantwoordelijkheid van de ene aan-
nemer ophoudt en die van de ander begint. 
Het energiesysteem bijvoorbeeld loopt tot en 
met de warmtepomp, waar de bouwkundig 
aannemer het overneemt en verantwoorde-
lijk is voor de rest van het werk. Het is de 
bedoeling dat beide aannemers elkaar gaan 
controleren om te bepalen of ze op basis van 
het werk van de ander de beloofde presta-
ties kunnen leveren. Zelf controleren we de 
prestaties van het totaal met middelen als 
warmtefoto’s en doorblaastesten. 
De aanbesteding van het energiesysteem 
gaat naast allerlei harde afrekenbare factoren 
ook over secundaire zaken, zoals een plan van 
aanpak en hoe wordt omgegaan met bewo-
ners zodat zij het systeem gebruiken zoals het 
bedoeld is. Wat ons betreft is het niet zozeer 
de goedkoopste aannemer die het gaat ma-
ken, maar de beste. 

en Wie doet het onderhoud?

  Dat wordt de verantwoordelijkheid van 
onze eigen energie-exploitatiemaatschappij 
die momenteel in oprichting is. We moeten 
daarvoor nog goedkeuring ontvangen van 
het ministerie, vooral op het punt van de 
levering van energie aan kopers. Voor ons zal 
die maatschappij overigens vooral fungeren 
als een financieel en juridisch vehikel dat het 
mogelijk maakt te werken met een winstmar-
ge van 0, iets wat een regulier energiebedrijf 
nooit zal doen. Omdat we vanuit de corpora-
tie geen kennis en kunde in huis hebben op 
het gebied van energiesystemen, contracte-
ren we een externe partij voor het technische 
werk. De partij die het systeem aanlegt zal 
het de komende vijftien jaar ook onderhou-
den. Zelf doen we dan de onderdelen waar 
we sterk in zijn: de facturatie, financiering en 
financiële exploitatie. 

tegen Welke zaken lopen jullie aan 

in dit project?

  Er zijn veel praktische problemen die 
kunnen ontstaan omdat je de dingen anders 
doet dan anders. Zo heeft de gemeente 
Eindhoven bijvoorbeeld een vast profiel voor 
kabels en leidingen onder het trottoir. Maar 
voor een WKO-systeem zijn extra pijpen nodig 
en dat vraagt dus om aanpassingen. 

Van de Provincie hadden we een vergunning 
nodig om bronnen te kunnen slaan voor de 
WKO-installatie. Dat kwam in gevaar omdat 
een bodemvervuiling op het nabijgelegen 
Strijp, een terrein in eigendom van Philips, 
mogelijk zou verschuiven. Na onderzoek bleek 
deze verschuiving zich te beperken tot maxi-
maal één meter, wat voor alle betrokkenen 
acceptabel blijkt. 
In deze kwesties hebben we veel gehad aan 
Alfredo Verboom, coördinator duurzame 
energie bij de gemeente. Hij heeft zich ervoor 
ingezet om ambtenaren te laten zien dat het 
anders kan, dat ook energiezuinigheid en het 
maken van WKO-systemen doelen zijn van de 
gemeente. 
Ook met betrekking tot de bodemvervuiling bij 
Strijp heeft Verboom belangrijk werk gedaan. 
Philips had daar natuurlijk bezwaar kunnen 
aantekenen omdat de vervuilingscontour 
mogelijk verschuift. Maar omdat er geen reële 
bezwaren zijn tegen een minimale verschui-
ving, is het gelukt om iedereen op een lijn te 
krijgen.

Wat iS de Stand nu?

  Inmiddels zijn ruim honderd woningen 
aan het Vredesplein en omgeving gesloopt. 
Het waren arbeiderswoningen uit de jaren 
twintig met een oppervlakte van 70-80 m2,  
gebouwd in hoge dichtheid. Daar komen 
straks ongeveer 425 woningen voor terug 
waarvan 90 appartementen. De nieuwe  
woningen zijn 120 m2 met allerlei keuzeopties 
in de plattegronden, overigens zonder prijs-
consequenties. 
Zelf vestigen we op deze plek ook ons nieuwe 
hoofdkantoor – heel toepasselijk want het is 
onze bakermat. Er komt een inlooppunt met 
koffiemachine en leestafel om het contact met 
bewoners nog verder te versterken.  
Samen met een gezondheidscentrum krijgt  
dit kantoor een plaats aan de Kronehoefstraat, 
de stedelijke binnenring die langs het gebied 
loopt. Vanwege de hoge geluidsbelasting zijn 
woningen op de begane grond daar namelijk 
niet wenselijk. 
De bouw van het hele project start in de twee-
de helft van 2012. Een aanpassing is dat we 
verwachten meer sociale huurwoningen te 
gaan realiseren. Op basis van terugkeerrecht 
hadden we gerekend met 50% terugkerende 
bewoners. Inmiddels worden dat er fors meer 
en dat vinden we een goed teken.

‘We hebben 
veel gehad aan 
de coördinator 
van de gemeente: 
die heeft zich er 
voor ingezet om 
ambtenaren te 
laten zien dat 
het anders kan.’
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‘duurzaamheid onder-
steunen door binnen 
gemeente processen te 
stroomlijnen.’

Alfredo Verboom
beleidsadviseur afdeling milieu & duurzaamheid, 
gemeente Eindhoven

77

Sinds ongeveer drie jaar ben ik, als beleids-
adviseur, coördinator Duurzame Energie 
bij de gemeente Eindhoven. Ons Uitvoe-
ringsprogramma Klimaatbeleid omvat 76 
projecten van allerlei aard, zoals biomassa-
centrales, energiebesparingsleningen voor 
burgers en een stimuleringsprogramma 
voor WKO.

hoe verhoudt eindhoven zich op dit 
gebied tot andere steden?
  Ik denk dat we aardig gelijk opgaan 
met andere steden, maar wat betreft de toe-
passing van WKO zitten we in de kopgroep. 
In Eindhoven wordt WKO nu op 39 plaatsen 
toegepast. Ook hebben we hier een aantal 
opvallend grote WKO installaties, zoals 
die van de TU Eindhoven waarin jaarlijks 
zes miljoen m2 water wordt rondgepompt. 
Verder zijn we bezig met innovatie. Op ons 
gebied Strijp S (een voormalig Philips-werk-
terrein) hebben we als eerste ter wereld 
een installatie gerealiseerd die energievoor-
ziening uit de grond combineert met het 
beheersen van grondwaterverontreiniging.

interessant, hoe werkt dat precies?
  Met een open WKO-systeem pomp je 
warm water uit de grond om daar via een 
warmtewisselaar warmte aan te onttrekken 
en het afgekoeld weer terug de grond in 
te pompen. Doordat we hier het vervuilde 
water omhoog pompen en op een ander 
punt op het terrein weer terug in de grond 
brengen, stabiliseren we de vervuiling. 
Deze kan zich niet uitbreiden en zal ook 
niet migreren. 

Voor Strijp S is dat een uitstekende oplos-
sing, zeker omdat we ook in staat zijn om 
het water bovengronds gedeeltelijk te 
zuiveren. Voor Philips, eigenaar van de 
vervuilde grond, was het dan ook interes-
sant om te participeren. Samen met hen en 
Arcadis hebben we dit nieuwe systeem, 
Sanergy, ontwikkeld

Wat is je betrokkenheid bij het project 
vredesplein en omgeving?
  Woningcorporatie Domein heeft voor 
dit project ingezet op WKO, maar in een be-
staande wijk kan dat nog behoorlijk lastig 
zijn. Er moeten leidingen worden gelegd en 
bronnen worden geslagen in het openbaar 
gebied dat is ingericht met bomen, parkeer-
plaatsen en ondergrondse leidingen. Dat 
kan behoorlijk ingewikkeld zijn en vraagt 
flexibiliteit van de gemeentelijke afdelingen.
Ik bied dan vooral ondersteuning door 
processen te stroomlijnen. Als een soort 
ambassadeur van WKO ga ik door de 
gemeentelijke organisatie om ruimte en 
nieuwe mogelijkheden te creëren. Dan leg 
ik ook uit dat WKO niet een nieuwigheidje 
is maar een serieus instrument dat deel 
uitmaakt van het gemeentelijk beleid, want 
het is de ambitie van Eindhoven om in 2040 
energieneutraal te zijn. 

vind je dat deze tijd vraagt om een 
andere houding van corporaties en 
gemeentes? 
  Bij Domein realiseren ze zich dat  
woningen over 20 tot 40 jaar nog interessant 
moeten zijn, ook wat betreft hun energie-

verbruik. Daarom zijn ze nu heel enthousiast 
aan het investeren in duurzame voorzienin-
gen. Dat zouden meer corporaties kunnen 
doen en je ziet ook dat koepel Aedes daar 
een actieve rol in kiest.
Voor gemeentes is het belangrijk dat ze veel 
actiever nadenken over energievoorziening. 
Je ziet dat we nu meer toegaan naar lokale 
energievoorzieningen zoals zonnepanelen, 
WKO en biomassacentrales. Daarmee wordt 
energievoorziening steeds meer een zaak 
van gemeentes, corporaties en burgeriniti-
atieven die bijvoorbeeld zelf kunnen inves-
teren of aandeelhouder kunnen worden van 
voorzieningen. 

Wat zou je andere gemeentes willen 
adviseren?
  Leer van anderen. Het is in het belang 
van de bewoners dat zij een betrouwbaar 
systeem krijgen, dus leer van ervaringen 
elders en laat onderzoeken doen alvorens 
je definitief kiest voor een systeem. En tot 
slot: begin op tijd. Ik heb al een aantal keren 
meegemaakt dat de toepassing van WKO 
best mogelijk was geweest als maar tijdig 
was begonnen met het implementeren in de 
plannen. Dat zijn gemiste kansen.
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Contact met de bewoners is cruciaal voor corporatie Domein
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‘Zet alvast in op 
EPC-O-norm om 
nieuwe middellange 
termijn investeringen 
te voorkomen.’

Jan de Wit,
over Vredesplein, Eindhoven

  In de centraal gelegen wijk Oud-Woensel te 
Eindhoven wordt een groot aantal woningen van  
woningcorporatie Domein gesloopt en herbouwd 
rond het Vredesplein. Het gaat om ruim 100 
arbeiderswoningen uit de jaren twintig met een 
vloeroppervlak van 70-80 m2. Er komen 425 
woningen met een vloeroppervlak van 120 m2, 
waarvan 90 appartementen. Er is dus sprake van 
een flinke verdichtingsslag, waarbij de hoeveelheid 
vierkante meters woonoppervlak per hectare 
grond toeneemt. Dit is geheel in lijn met de trend 
tot verdichting van binnenstedelijke gebieden. Het 
totale vloeroppervlak van het experimentgebied 
bedraagt 22.820 m2 bij een grondoppervlak van 
41.256 m2. De grote verdichtingsslag is één van 
de belangrijkste en unieke kenmerken van dit 
voorbeeld.

  Er is sprake van een all electric energie-
infrastructuur. Er wordt een collectief WKO open 
systeem aangelegd, waarbij de grondgebonden 
woningen een individuele combiwarmtepomp 

krijgen, en de appartementen een collectieve 
warmtepomp. De woningen worden voorzien 
van een douchewarmteterugwinsysteem (WTW) 
en een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning (WTW). De woningen 
worden voorzien van vloerverwarming, en wellicht 
van PV-panelen. Het warme tapwater wordt in 
de grondgebonden woningen door de combi-
warmtepomp opgewekt, in de appartementen 
met een collectief aardgas gestookte HR-ketel met 
rondpompsysteem. Voor de gevels wordt een Rc-
waarde van 4 aangehouden, voor het daken vloer 
en Rc-waarde van 5. Voor de ramen houdt men HR 
++ aan.

  Het is in zekere zin jammer dat niet voor 
de passiefhuisnorm is gekozen (Rc 6,5 - 10, 
HR+++ beglazing, extreme luchtdichtheid, geen 
koudebruggen), omdat dit vooral bij nieuwbouw 
goed toepasbaar is en meer toekomstbestendig is 
dan de gekozen schilkwaliteit, met het oog op de 
verwachtte introductie van een EPC=0 norm. 

  De woningcorporatie Domein zal met 
behulp van a) blower-door-testen en b) infrarood 
thermografie vaststellen of de bouwschil aan 
de eisen voldoet. Echter, isolatie beter dan Rc = 
1,5 maar minder dan de vereiste waarde van 5 
valt vrijwel niet met infrarood thermografie op 
te sporen. Daarom is het van het belang dat er 
intensief wordt gecontroleerd tijdens de bouw.

de expert
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Bestaande bebouwing aan de rand van de bouwlocatie
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