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Voorwoord
Een aantal jaren geleden realiseerde ik mij hoe kwetsbaar onze aarde
eigenlijk was toen ik een vanuit de ruimte genomen foto van de aarde zag
met daar omheen een heel dun en kwetsbaar schilletje, onze atmosfeer.
Het was niet de voorraad fossiele brandstoffen, die de grens stelde aan
onze groei maar de atmosfeer. Daarna ben ik mij gaan verdiepen in de
materie en in de mens. Ik kwam tot het besef dat wij mensen niet alleen
de atmosfeer, maar vrijwel alle bronnen van onze dierbare planeet met
ongekende snelheid aan het vernietigen zijn, niet alleen de lucht, maar
ook landbouwgrond, watervoorraden en de habitat van alles wat leeft.
Dit is waarschijnlijk nog veel bedreigender dan het klimaatprobleem.
De enorme groei van de wereldbevolking en van het aantal
gedomesticeerde dieren is misschien wel de grootste bedreiging van onze
planeet. Wat wij ook doen op het gebied van duurzaamheid, de wereld
zal deze aantallen niet aan kunnen. Het is maar de vraag of de mens in
staat zal zijn om zijn bevolkingsgroei onder controle te brengen. Dat lijkt
een tegennatuurlijke opgave. Maar misschien dat ons unieke vermogen1
om in een mythe te geloven ons daarbij kan helpen, een mythe die niet
de mens maar de natuur centraal stelt, een geloof in rechten van de
natuur.
Deze nieuwe inzichten hebben mij ertoe gebracht om daar iets, hoe
onbetekenend ook, aan te doen. Het minste wat ik in de persoonlijke
sfeer kon doen was mijn eigen ecologische voetprint kleiner maken. Dat is
al redelijk gelukt. Wij hebben onze woning/kantoorboerderij van het gas
los naar bijna nul-op-de-meter gebracht, rijden elektrisch, eten thuis geen
vlees meer, vliegen nauwelijks en proberen sober te leven met respect
voor de natuur. Dat bevalt ons prima, wij zouden niet meer anders
willen.
1

In de professionele sfeer heb ik gekeken of ik iets aan het vraagstuk “Hoe
krijgen wij onze woonwijken versneld en betaalbaar van het gas los” kan
bijdragen. Dat is een Totaalaanpak geworden, zoals in dit document
wordt beschreven.
Met dank aan Gerard Ruiten, Rob Wijsman, en Annemarie Schrijen van de
gemeente Lansingerland, Antje Jordan en Bas Metz van de Provincie ZuidHolland, mijn vrouw Lenny (Helena), mijn zoon Ben en zijn vrouw Ingrid
(bewoners/eigenaren van de proefwoning) en vele anderen, zijn wij nu in
staat deze Totaalaanpak voor een huizenblok en woonwijk in de praktijk
te brengen.
Fred Verhaaren

Harari verklaart in zijn boek Sapiens hiermee de opkomst van de mens.
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1.0

Inleiding

Op initiatief van Helena Sustainable Innovations (HelenaSI) is eind 2017,
als proef een bestaande tussenwoning aan de Briellestraat in Berkel en
Rodenrijs van het gas los naar all-electric (bijna) nul op de meter (NOM)
gebracht op basis van het door HelenaSI ontwikkelde Helena all-electric
concept, waarmee in 2018 de “All-electric challenge 2018” van Natuur &
Milieu is gewonnen.
Het Helena all-electric concept, zoals beschreven in het Whitepaper (ref.
1), gaat uit van een bodemenergiesysteem in combinatie met een waterwaterwarmtepomp en zogenaamde PVT2 panelen. Dit technisch concept
vormt samen met een gefaseerde stap voor stap grootschalige aanpak de
Totaalaanpak, waarbij de bewoner/woningeigenaar inclusief financiering,
volledig wordt ontzorgd.
Deze Totaalaanpak heeft als doel de transitie van het gas los naar allelectric betaalbaar en versneld toegankelijk te maken voor zowel de
particuliere woningeigenaren van een woonwijk als grote organisaties,
zoals bijvoorbeeld woningcorporaties.
Begin 2017 is gestart met Pilot fase 1 “Proefwoning Briellestraat” in
Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland. Deze Pilot fase 1 had
als doel om het technisch concept te testen. Eind 2017 is deze woning
(bouwjaar 2015) van het gas los naar all-electric (bijna) nul-op-de-meter
(NOM) gebracht en gedurende het stookseizoen 2017/2018 en de zomer
van 2018 succesvol getest. Dit systeem is daarvoor voorzien van een
uitgebreid monitoring systeem.
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland (PZH) is van deze Pilot fase 1

een evaluatierapport (Ref. 2) opgesteld. Een geactualiseerde
samenvatting van dit evaluatierapport is in dit Evaluatierapport - 2018
voor Pilot fase 2 opgenomen.
In mei 2018 is gestart met de voorbereiding van Pilot fase 2 “Proef
huizenblok De Berkelse Wal all-electric”. Pilot fase 2 heeft als doel de
Totaalaanpak te testen op het niveau van een huizenblok van in dit geval
58 woningen. Het gaat in deze Pilot fase 2 dus vooral om de
Totaalaanpak, waarbij de lessons learned van de eerste fase zijn
meegenomen.
Pilot fase 1 en Pilot fase 2 maken deel uit van een grootschalige
Totaalaanpak om bestaande woonwijken versneld en betaalbaar van het
gas los naar (bijna) nul-op-de-meter te brengen. Deze Totaalaanpak is in 4
fases opgedeeld, die in samenwerking met de gemeente Lansingerland,
de Provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin, fondsmanager SVn en
een aantal private partijen wordt uitgevoerd in de Havenbuurt in Berkel
en Rodenrijs, gemeente Lansingerland:





Pilot fase 1 - Proefwoning Briellestraat all-electric
Pilot fase 2 - Proef huizenblok De Berkelse Wal all-electric
Pilot fase 3 – Proef woonwijk De Havenbuurt all-electric
Fase 4 – Uitrol overige woonwijken all-electric

Pilot fase 3 “Proef woonwijk De Havenbuurt all-electric” heeft als doel de
grootschalige Totaalaanpak en schaaleffecten op woonwijkniveau van
ongeveer 900 woningen met ca. 15 verschillende type woningen te
testen. Het gaat hier om de schaalgrootte en de diversiteit van een

2

PVT panel is zonnepaneel waarmee niet alleen elektriciteit (PV) maar ook
Warmte (T) mee kan worden opgewekt.

3

07-01-2019
woonwijk. Voor deze fase is door de gemeente Lansingerland eind juni
2018 een subsidie aangevraagd bij het Rijk in het kader van
“grootschalige aanpak aardgasvrije wijken”. Het is helaas niet gelukt om
deze subsidie in 2018 binnen te halen. In de regio Zuid-Holland waren
maar liefst 14 aanvragen ingediend en er was maar budget voor drie. In
2019 zal hiervoor opnieuw een aanvraag worden ingediend op basis van
de resultaten van Pilot fase 2.
Na Pilot fase 3 wordt Fase 4 “uitrol overige woonwijken all-electric”
uitgevoerd. De Totaalaanpak is dan voldoende marktrijp om dan op deze
manier ook de andere jonge woonwijken van het gas los naar all-electric
(bijna) nul-op-de-meter te brengen.
Dit evaluatierapport - 2018 van Pilot fase 2 inclusief samenvatting en
update van het evaluatierapport van Pilot fase 1 beschrijft de
voorbereidingsperiode van januari t/m december 2018. Het geeft een
analyse van alle relevante aspecten, die een rol spelen bij de
voorbereiding, zoals organisatie, verkrijgen van voldoende draagvlak bij
bewoners, communicatie, systeemkeuze, bodemenergieplan,
engineering, innovaties, inkoop, installatie, beheer en onderhoud, en de
businesscase voor financiering.
Met de kennis en ervaring van Pilot fase 1 is het ontwerp voor Pilot fase 2
voor de Totaalaanpak geheel opnieuw ontwikkeld en geschikt gemaakt
voor een grootschalige aanpak. Enerzijds is dit gedaan om niet gehinderd
te worden door ontwerpkeuzes uit het verleden en anderzijds om de
ontwikkelingen in de markt ten volle te kunnen benutten.
In hoofdstuk 2 wordt het Helena all-electric concept en daaruit
ontwikkelde Totaalaanpak toegelicht met in hoofdstuk 3 een beschrijving
van de proeflocatie in Berkel en Rodenrijs, die bestaat uit de proefwoning
aan de Briellestraat, het huizenbok De Berkelse Wal en de woonwijk De
Havenbuurt.

Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting en een update van het
evaluatierapport van Pilot Fase 1 “proefwoning all-electric” met de
testdata voor geheel 2018.
Hoofdstuk 5 beschrijft de methodiek om tot een bepaalde systeemkeuze
voor een woonwijk te komen. Daarin wordt ingegaan op de specifieke
aspecten van de 3 verschillende systemen (warmtenetsysteem,
luchtwarmtepompsysteem en bodemenergiesysteem), die in aanmerking
komen om bestaande woonwijken van het gas los te maken.
De organisatie, die nodig is om een bestaande woonwijk blok voor blok
naar all-electric (bijna) nul –op-de-meter te brengen wordt beschreven in
hoofdstuk 6.
In hoofdstuk 7 worden een 8-tal innovaties beschreven die nodig zijn om
woonwijken versneld en betaalbaar van het gas los te krijgen. Door TKI
Urban Energy – Topsector Energie – RVO is hiervoor eind december 2018
in het kader van innovaties aardgasloze wijken een subsidie verleend aan
een samenwerkingsverband van 6 samenwerkende bedrijven, die ook
direct betrokken zijn bij Pilot Fase 2.
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de realisatieaspecten, zoals het
ontwerp en de doorontwikkeling c.q. vereenvoudiging van het ontwerp
van Pilot fase 1, inkoop, uitvoering, juridische aspecten als recht van
opstal en beheer en onderhoud.
In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de businesscase voor financiering voor
zowel de eindgebruiker c.q. woningeigenaar als voor de subsidie
verlenende overheid. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 een samenvatting
gegeven van de conclusies en aanbevelingen van Pilot fase 1
“proefwoning all-electric” en voorbereiding Pilot Fase 2 – “Proef
huizenblok all-electric”.
4
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2.0

Helena all-electric concept

Het Helena all-electric concept was aanvankelijk een all-electric
technisch concept, dat zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld tot
een Totaalaanpak om bestaande woonwijken van het gas los naar allelectric (bijna) nul-op-de-meter te brengen. Het Helena all-electric
technisch concept is gebaseerd op een bodemenergiesysteem in
combinatie met een water-waterwarmtepomp en PVT panelen voor
de opwekking van energie.

Helena all-electric concept

Energieomzetting
Energieopwekking

De overwegingen, die bij de ontwikkeling van de Totaalaanpak een rol
hebben gespeeld, zijn uitgebreid beschreven in het Whitepaper
“Helena all-electric concept” (Ref.1). In dit document wordt die
Totaalaanpak verder praktisch uitgewerkt
2.1

All-electric technisch concept

De eigen woning kan met PV(T) zonnepanelen in de meeste gevallen
voldoende energie opwekken om voor een groot deel in de eigen
energiebehoefte te voorzien. Een belangrijk kenmerk van hernieuwbare
energiebronnen, zoals zonne-energie, is dat de energie wordt opgewekt
op momenten, dat die energie vaak niet nodig is. Het Helena all-electric
technisch concept gaat daarom uit van energieopslag. De warmte van de
zomer wordt opgeslagen in de bodem voor verwarming van de woning in
de winter, de koude van de winter voor koeling van de woning in de
zomer. Dit gebeurt met een warmtepomp en een gesloten verticale
bodemwarmtewisselaar (VBWW) in de bodem, ook wel bodemlus of
bodemcollector genoemd, direct voor de woning. De warmtepomp haalt
via de bodemlus in de winter de opgeslagen warmte en in de zomer de
opgeslagen koude uit de bodem.

- Omvormer
- Warmtepomp

- PV(T)zonnepanelen

Energieopslag
- Warmte
- Elektriciteit

+-

Energieafgifte
- Apparatuur
- Verwarming
- warm water

Figuur 1

De warmte die in de winter aan de bodem wordt onttrokken, moet weer
aangevuld worden met nieuwe warmte. Dat kan op drie manieren. Ten
eerste wordt de warmte van de omliggende grond gebruikt en ten
tweede wordt de woning gekoeld. Dat is echter niet voldoende om de uit
de bodem onttrokken warmte voor een woonwijk aan te vullen. Met PVT
panelen wordt daarom in de zomer warmte van het dak onttrokken en
opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winter. De bodem wordt
daarmee op jaarbasis in balans gebracht. Met deze PVT-zonnepanelen
5
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kan zowel stroom (PV) als warmte (T) worden opgewekt.

2.2

De stroom kan echter niet economisch verantwoord opgeslagen
worden voor de winter maar wel voor kortere periodes met een
batterij of gratis op het net, althans zolang de salderingsregeling van
toepassing is. De stroom die overdag met zonnepanelen wordt
opgewekt, kan dus opgeslagen worden op het net, in de buurt- of
thuisbatterij en/of in de elektrische auto (EV) die geschikt is voor
Vehicle to grid (V2G).

Een woning van het gas los naar all-electric bijna nul-op-de-meter
(NOM) brengen is ingewikkeld en kostbaar voor één woning. Het
energiesysteem van een woning is complex met wel 5 subsystemen
(opwekking, omzetting, opslag, afgifte en regeling van energie), die
nauw met elkaar moeten samenwerken. In een woonwijk staan
waarschijnlijk meerdere woningen van hetzelfde type. Het is daarom
niet effectief om de woning/eigenaar zelf telkens opnieuw het wiel te
laten uitvinden

Grootschalige aanpak

De EV-auto kan thuis of eventueel op het werk opgeladen worden.
V2G of ook wel V2X genoemd is een technologie, waarmee EV’s zowel
stroom kunnen laden als terugleveren aan het net (grid) of aan een
andere gebruiker (x). De overdag opgeladen batterij van de EV levert
dan in de avond en in de ochtend tijdens de piekuren stroom aan de
woning. In de nacht kan de (EV-) batterij weer duurzaam opgeladen
worden met goedkope groene stroom van het net van bijvoorbeeld
van de on/offshore windparken. De EV is dan voor de ochtendpiek
weer volledig opgeladen.

Een samenwerking van gespecialiseerde bedrijven kan met een
grootschalige aanpak de bestaande woningen blok voor blok en
woonwijk voor woonwijk effectief in één keer aanpakken. Dat is veel
efficiënter, goedkoper en ook beter dan met intensieve begeleiding de
bewoners en woningeigenaren het zelf uit te laten zoeken. Met deze
grootschalige aanpak door professionele bedrijven ondersteund door
de publieke partijen kan maximaal geprofiteerd worden van de schaalen leereffecten. Met een professionele aanpak kan bovendien de
kwaliteit beter geborgd worden.

De sleutel voor aardgasvrije woonwijken ligt dus in lokale opwekking
en opslag van energie. Het is dus niet nodig om de warmte via een
warmtenet van ver te halen. Met het Helena all-electric concept wordt
het mogelijk om met PVT-zonnepanelen ook bestaande woonwijken in
de eigen warmte- en koudebehoefte te voorzien. Ook bij gestapelde
bouw tot 8 - 12 woonlagen kunnen gesloten bodemenergiesystemen
met PVT zonnepanelen worden toegepast voor verwarming en koeling
van de woningen.

2.3

Bewoners/woningeigenaren volledig ontzorgd

Een woning naar all-electric brengen kost geld, dat niet iedere
bewoner of woningeigenaar heeft of daarvoor wil gebruiken. Om een
woning van het gas los naar all-electric te brengen moet van alles
geregeld en uitgezocht worden, zoals bijvoorbeeld subsidies,
vergunningen, financiering en allerlei technisch zaken, etc. Het Helena
all-electric concept gaat uit van een laagdrempelige Totaalaanpak
inclusief financiering, waarbij de bewoner/ woningeigenaar volledig
wordt ontzorgd en geïnformeerd.
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3.0

Beschrijving proeflocatie

3.1

Beschrijving

Het huizenblok “De Berkelse Wal” bestaat uit 58 woningen met twee
blokken aan de Briellestraat (zuidwestzijde), 3 blokken aan het Romenpad
(noordoostzijde) en 1 blok met plat dak aan het Doesburgerpad aan de
zuidoostzijde. De proefwoning maakt deel uit van het eerste blok aan de
Briellestraat.
De label A tussenwoningen zijn uit bouwjaar 2015 en hebben een
energieprestatie-coëfficiënt (EPC) van 0.6. De bestaande woningen aan
de Briellestraat zijn voorzien van een gasaansluiting en mechanisch
afzuiging met ventilatieroosters. De woningen hebben aan de achterzijde

Figuur 2

een tuin en aan de voorzijde een strook van 1 m – 1. 5 m eigen grond. Het
huizenblok De Berkelse Wal maakt deel uit van de Havenbuurt in Berkel
en Rodenrijs. De Havenbuurt is representatief voor de overgrote
meerderheid van het relatief jonge woningbestand van de gemeente
Lansingerland, waar o.a. Berkel en Rodenrijs toebehoort. Maar ook
landelijk heeft een kwart van de woningen label A of B (bron: RVO),
waarvoor dit concept een geschikte oplossing biedt. Daar waar veel
andere initiatieven met ingrijpende renovaties van de bouwschil focussen
op oudere woningen, biedt deze Totaalaanpak juist unieke leereffecten
voor de jonge woningvoorraad.

Figuur 3
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4.0

Proof of concept

4.1

Installatie

Helena Sustainable Innovations B.V. (HelenaSI) is als initiatiefnemer in
2017 gestart met het project Pilot fase 1 om als proef een bestaande
tussenwoning in de Havenbuurt, aan de Briellestraat te Berkel en
Rodenrijs van het gas los naar all-electric bijna nul op de meter te
brengen op basis van het Helena all-electric concept, dat uitgaat van een
gesloten bodemenergiesysteem met verticale bodemwarmtewisselaar
(VBWW). De gemeente Lansingerland en de Provincie Zuid-Holland (PZH)
hebben in dat kader hun medewerking verleend.

Figuur 4 - Tussenwoning all-electric bijna nul-op-de-meter

Eind 2017 is de woning aangesloten op het bodemenergiesysteem onder
het openbaar plantsoen naast het trottoir aan de voorzijde van de
woning. Het systeem is voorzien van een uitgebreid monitoringssysteem.
Gedurende 2018 is het all-electric systeem succesvol getest. Aan de hand
van de testgegevens zijn begin januari 2018 met versie 1.2 en in maart
2018 met versie 1.3 een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd om het
systeem voor de volgende fase geschikt te maken voor grootschalige
uitrol over een huizenblok.

Figuur 5 - All-electric situatie op zolder met warmtepomp,

8
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4.2

Bodemregeneratie

Uit de testdata blijkt dat de regeneratie van het bodemenergiesysteem
met PVT panelen goed functioneert. Eind 2018 zijn de meetgegevens
geactualiseerd voor de (na-) zomersituatie. In figuur 6 is te zien dat In de
winterperiode januari –maart en november-december 2018 er netto
warmte aan de bodem door de warmtepomp wordt onttrokken. De
temperatuur van de bodem loopt dan ter plaatse van de bodemlus iets
terug van ca. 7.9 ⁰C begin 2018 naar ca. 7.0 ⁰C einde winter. In de zomer
is er door de PVT panelen netto warmte aan de bodem toegevoegd en
loopt de temperatuur op tot ca. 16 ⁰C ter plaatse van de bodemlus. Eind
2018 is de temperatuur weer gedaald naar 8.8 ⁰C, 0.9 ⁰C hoger dan begin
2018. De bodem is daarmee na een relatief milde winter en een warmte
zomer vrijwel weer in balans.

4.3

Energieprestatie

Eind oktober 2018 is het evaluatierapport van Pilot fase 1 “proefwoning
all-electric” (Ref. 2) aan de Provincie Zuid-Holland (PZH) opgeleverd. Deze
gegevens zijn eind 2018 geactualiseerd en in de grafieken en tabellen
hieronder samengevat. Uit de evaluatie blijkt dat het Helena all-electric
concept goed presteert en met een aantal verbeteringen geschikt is voor
toepassing in Pilot fase 2 “Proef huizenblok all-electric”. De verbeterde
versie 1.3 die ter voorbereiding van Pilot fase 2 in de proefwoning na het
stookseizoen van 2017/2018 is doorgevoerd blijkt in de zomer en de
winterperiode eind 2018 goed te voldoen. In figuur is KWh equivalent
gegeven voor 2017 (aan het gas) en 2018 (all-electric).

80.0

Netto gas- en stroomverbruik per dag
Equivalent KWh

60.0
40.0

20.0
0.0
-20.0

2017
Figuur 6 – Bodemtemperatuur ter plaatse van bodemlus
-b

2018

Figuur 7 – Netto gas-en stroomverbruik per dag
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4.4

In de toekomst kan eventueel met opslag van elektriciteit in een
thuisbatterij dit direct eigen verbruik naar 100 % worden gebracht.

Jaarlijks energieverbruik proefwoning

Het energieverbruik van de proefwoning is in 2018 (all-electric) t.o.v.
2016 (met gasaansluiting) aanzienlijk gedaald. Het elektriciteitsverbruik is
van 2096 KWh in 2016 gedaald naar 1381 KWh in 2018 in de all-electric
situatie. Het gasverbruik is van 1180 m3 in 2016 met cv-ketel gedaald
naar 0 m3 gas in 2018.
Het percentage direct eigen verbruik t.o.v. de eigen stroomproductie is
37%. Dus 63% van de eigen stroomproductie is teruggeleverd aan het net.

Tabel 1 - Energieverbruik proefwoning
2016 met gasaansluiting
30-0915 26-09-16 Jaar 2016

Elektriciteit afnemen laag, T1, KWh
Elektriciteit afnemen hoog, T2, KWh
Elektriciteit terugleveren laag, T1, KWh
Elektriciteit terugleveren hoog, T2, KWh
Elektriciteitsproductie PV, KWh
Elektriciteit afnemen Hoog/laag, KWh
Elektriciteit terugleveren Hoog/laag, KWh
Elektriciteitsverbruik eigen productie
Percentage productie/eigen verbruik
Elektriciteit netto verbruik hoog/laag
Gas, m3 incl. factor 1.00511

2018 van gas los, all-electric
01-01-18

31-12-18

Jaar 2018

7
9

1,193
918

1,186
909
0
0
0
2095
0
2095
0%
2095

1687
1261
121
284

4147
2856
883
2196

2460
1595
762
1912
3750
4055
2674
1381
37%
1381

20

1194

1180

2277

2277

0
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4.5

Piekverbruik proefwoning

Een analyse van het piekverbruik toont aan dat teruglevering in de zomer
en levering in de ochtend- en avondpiek in de winter maatgevend zijn. De
invloed van de warmtepomp is relatief laag. Deze pieken kunnen relatief
eenvoudig opgevangen worden met een thuis- of buurtbatterij en/of in
de toekomst door gebruik te maken van de batterijcapaciteit van de V2G
elektrische auto, zoals in hoofdstuk 2 Helena all-electric concept is
beschreven.

Figuur 8 - Kwartierwaarden Januari 2018

Uit figuur 8 met de cummulatieve kwartierwaarden voor januari 2018
blijkt dat in de winter de hoogste piek in de ochtend en avond optreedt
met een kwartierwaarde van 15 KWh over januari. Gemiddeld is dit 1.8
KW piekvermogen (= 14 *4 kwartier/31 dagen). In de maand mei,
kenmerkend voor de zomerperiode, is de hoogste piekwaarde 16 KWh,
gemiddeld 2.1 KW (=16*4/31) met op zonnige dagen een piek van 3 KW.

Figuur 9 - Kwartierwaarden mei 2018
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4.6

een warmtepomp worden geselecteerd met een hogere capaciteit dan is
gebruikt en getest voor de proefwoning. Een hogere capaciteit
warmtepomp is ook nodig om zonder doorstroomtoestel voldoende
capaciteit te hebben van de warmtapwatervoorziening.

Energieverbruik woningen Berkelse Wal

Tijdens de opnames in juli 2018 is aan de bewoners gevraagd aan te
geven wat hun energieverbruik voor stroom en gas is. Uit deze gegevens
bleek dat er voor hetzelfde type woningen grote verschillen waren in het
werkelijk verbruik van stroom en gas, zie ook tabel-2. Op basis van deze
gegevens is geconcludeerd dat voor de capaciteit van de warmtepomp
niet zonder meer kan worden uitgegaan van de berekende benodigde
energie voor verwarming en tapwater. Om die reden zal voor Pilot fase 2

Tabel -2 – Energieverbruik woningen Berkelse Wal
Gasverbruik m3 gas
1
Briellestraat
Tussenwoningen
Hoekwoningen
Romenpad
Stroomverbruik
Briellestraat
Tussenwoningen
Hoekwoningen

1180

874

2

3

4

462 1100

664

751

779

507

5

6

7

8

Laag

550 1096

462
550

794
823

1180
1096

660

714

974

1707
2400

2210
3588

2483
4775

332 1030

660

2100 1707 2423 3103 2383 1543
2400 4775

Gem. Hoog
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4.7

Besparing energiekosten

In de onderstaande tabel 3 zijn voor de proefwoning de energiekosten in
2016 en in 2018 gegeven op basis van prijspeil 2018. Uit tabel 3 blijkt dat
Tabel 3 - Energiebesparing Proefwoning
Prijspeil 2018
Kosten levering stroom
Vastrecht stroomlevering,
Belastingen stroom
Levering stroom incl. belasting
Opbrengsten teruglevering stroom pp 2016
Opbrengsten belastingen teruglevering
stroom
opbrengsten teruglevering stroom
Totaal levering /teruglevering stroom
Kosten levering gas pp 2016
Vastrecht levering gas
Belastingen levering gas
Levering gas incl. belastingen
Totaal levering stroom en gas
Netbeheerkosten stroom
Netbeheerkosten gas pp 2016
totaal netbeheerkosten pp 2016
Administratiekosten Eneco
Totaal energiekosten
Teruggaaf belasting pp 2016/2018
Totaal incl. teruggaaf belasting

de energiekosten voor de proefwoning op basis van prijspeil 2018
gedaald naar € 93,- per maand.

2016
Tarief
KWh/m3

2016
Energie
KWh, m3

2016
Kosten
€

2018
Energie
KWh, m3

2018
Kosten
€

Besparing
Per jr.
€

Besparing
Per mnd.
€

0.066

2,095

4,055

0.143
0.209
0.066

2,095
2,095
0

139.09
44.42
298.56
482.07
0.00

269.21
44.42
577.88
891.51
177.53

-130.12
0.00
-279.32
-409.44
177.53

-10.84
0.00
-23.28
-34.12
14.79

0.143

0
0

0.327

1,180

2,674
2,674
1,381
0

0.349
0.676

1,180
0

0.00
0.00
482.07
385.56
44.42
411.94
841.92
1,323.99
236.95
130.02
366.97
12.50
1,703.46
373.33
1,330.13

381.07
558.60
332.91
0.00
0.00
0.00
0.00
332.91
236.95
0.00
236.95
12.50
582.36
373.33
209.03

381.07
558.60
149.15
385.56
44.42
411.94
841.92
991.08
0.00
130.02
130.02

31.76
46.55
12.43
32.13
3.70
34.33
70.16
82.59
0.00
10.84
10.84
12.50
93.42
0.00
93.42

4,055
4,055
2,674

0
0

1,121.10
0.00
1,121.10
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5.0

Systeemkeuze

5.1

Energiesystemen

In de systematiek van Regionale Energie Strategie (RES)  Transitievisie
warmte  Wijkuitvoeringsplan zullen eerst door de Provincie de “RES” en
door de gemeente de “Transitievisie warmte” moeten worden bepaald.
Daarbij kan in beginsel een keuze worden gemaakt uit de volgenden drie
energiesystemen:
1. Warmtenetsysteem met warmteopwekking uit industriële
restwarmte, Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)
en/of geothermie
2. Luchtwarmtepompsysteem met warmteopwekking uit lucht
3. Bodemenergiesysteem
Water-waterwarmtepompsysteem in combinatie met
warmteopslag in bodem en warmteopwekking in de zomer d.m.v.
PVT panelen en/of koeling van de woning.
5.2

Warmtenetsysteem

Een warmtenetsysteem voor de Havenbuurt is planologisch mogelijk (zie
figuur 10, voor een goed beeld zie ref. 3). De Havenbuurt in de wijk
Meerpolder in Berkel en Rodenrijs ligt echter relatief ver van de geplande
warmtenet-hoofdinfrastructuur voor de inzet van industriële restwarmte
of TEO. Ook de warmtebronnen van het warmtenet (industriële
restwarmte, thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)) vanuit
Rotterdam liggen relatief ver van de Havenbuurt in Berkel en Rodenrijs.

Figuur 10 – warmtenet infrastructuur (Ref. 3)
http://pzh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d2ce193a
b7d4bc3a15aaeb5240df0bc  ondergrondse infrastructuur  warmte
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De locatie voor lokale warmteopwekking uit geothermie (zie figuur 11,
voor een goed beeld, zie Ref. 4) ligt op de rand van het gebied dat
geschikt lijkt voor geothermie.
Er bestaat echter nog veel onzekerheid over de vraag of de plannen voor
warmtenetten wenselijk en financieel haalbaar zijn. Voor een versnelde
en betaalbare energietransitie van de Havenbuurt lijkt deze optie daarom
minder kansrijk.
5.3

Luchtwarmtepompsysteem

Een luchtwarmtepompsysteem is voor de bestaande woonwijk de
Havenbuurt in beginsel mogelijk. De bestaande woonwijk bestaat echter
voor een groot gedeelte uit relatief kleine rijtjeshuizen uit de jaren 2002 –
2015. De buitenunits van luchtwarmtepompen zijn daarom ruimtelijk
moeilijk inpasbaar. Ook de geluidsoverlast van deze units kan mogelijk de
kwaliteit van de woonwijk doen dalen.
Het bestaande elektriciteitsnetwerk is berekend voor 2 kW continue
vermogen per woning. Bij toepassing van luchtwarmtepompen wordt
uitgegaan van 5 KW extra continue vermogen voor het worst case
scenario, waarbij luchtwarmtepompen bij extreme
weersomstandigheden minder efficiënt werken en vaak terugvallen op
elektrische verwarming. Voor dit worst case scenario zal het lokale
elektriciteitsnet inclusief onderstations ingrijpend verzwaard moeten
worden. Een luchtwarmtepompsysteem lijkt voor de Havenbuurt daarom
niet aantrekkelijk en wenselijk.

Figuur 11 – Geothermiepotentie
http://pzh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d2ce193a
b7d4bc3a15aaeb5240df0bc  energie  geothermie

15

07-01-2019

5.4

Bodemenergiesysteem

Het gebied in en rond Berkel en Rodenrijs is geschikt voor warmteopslag
in de bodem en ligt ver van “risicogebieden voor aantasting
drinkwatervoorwaarden en drinkwaterbescherming” (zie figuur 12, voor
een beter beeld, zie ref. 5).
Een gesloten bodemenergiesysteem op basis van een waterwaterwarmtepomp in combinatie met warmteopslag en
warmteopwekking met PVT panelen, zoals toegepast en getest in de
proefwoning kan in de woonwijk ruimtelijk goed worden ingepast en
geeft in de omgeving geen geluidsoverlast doordat er geen lawaaierige
buitenunits nodig zijn.
Een bodemenergiesysteem functioneert ook bij extreme
weersomstandigheden efficiënt omdat de bodemwarmtebron
onafhankelijk is van de weersomstandigheden. Het benodigde extra
continue vermogen voor de warmtepomp is, afhankelijk van de grootte
van de woning, ca. 1 – 2 KW. Dit betekent dat minder ingrijpende
aanpassingen van het lokale elektriciteitsnet en de onderstations nodig
zijn. Met toepassing van een bodemenergiesysteem kan tegen relatief
lage maatschappelijke kosten de woonwijk “De Havenbuurt” versneld en
betaalbaar van het gas los naar all-electric bijna nul op de meter gebracht
worden. Een bodemenergiesysteem is daarom voor de Havenbuurt de
meest aantrekkelijke optie om aan de doelstellingen te kunnen voldoen.

Figuur 12 – Warmtekoudeopslagpotentie
http://pzh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6d2ce193
ab7d4bc3a15aaeb5240df0bc  energie  warmtekoudeopslag
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6.0
6.1

Bodemenergieplan
Methodiek

Het bodemenergieplan ligt in de systematiek van Regionale Energie
Strategie (RES)  Transitievisie warmte  Wijkuitvoeringsplan op het
niveau van het Wijkuitvoeringsplan in het geval gekozen is voor een
bodemenergiesysteem. Het opstellen van een bodemenergieplan voor
een woonwijk is noodzakelijk om goed in kaart te brengen wat er met de
bodem gebeurt als voor een woonwijk grootschalige afzonderlijke
gesloten bodemenergiesystemen worden toegepast.
Helena Sustainable Innovations heeft mede namens de gemeente
Lansingerland, aan IF Technology opdracht gegeven te onderzoeken of
gesloten bodemenergiesystemen in de Havenbuurt technisch en juridisch
mogelijk zijn.
Dit onderzoek bestaat uit de volgende 3 stappen:
1. Het uitvoeren van het geohydrologisch vooronderzoek, conform
paragraaf 8.2 in het SIKB protocol 11001.
2. Het uitvoeren van berekeningen ter bepaling van de potentie in
warmtelevering van de ondergrond met verticale bodemlussen.
3. Het opstellen van het Bodemenergieplan waarin resultaten uit
stap 1 en 2 en regels voor het installeren en het in werking
hebben van gesloten bodemenergiesystemen zijn opgenomen.

wordt paragraaf 8.2 gevolgd, zoals deze in het SIKB Protocol 11001 is
beschreven.
De tweede stap is het berekenen van de potentie in warmtelevering van
de bodem in de wijk voor de in totaal 900 grondgebonden woningen en
appartementen. Hierbij wordt rekening gehouden met doelmatig gebruik
van de ondergrond voor bodemenergie en acceptabele thermische
interferentie tussen de gesloten bodemenergiesystemen onderling.
De berekeningsresultaten vormen input voor de nog op te stellen regels
(stap 3) waaraan de realisatie en het in werking hebben van gesloten
bodemenergiesystemen moeten voldoen. Deze regels worden
omschreven in het hierna nog door IF Technology te vervaardigen
bodemenergieplan. Indien elk gesloten bodemenergiesysteem voldoet
aan de regels in het bodemenergieplan, kan de vergunning worden
verleend en kan de aannemer overgaan tot realisatie. Tijdrovende
trajecten om de interferentie tussen systemen te kwantificeren is hierbij
dan niet meer nodig.
Deze regels in het bodemenergieplan zijn echter pas geldig als de
Havenbuurt door de gemeente Lansingerland is aangewezen als een
interferentiegebied. Gesloten systemen worden hierbij
vergunningsplichtig (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Met het geohydrologisch vooronderzoek wordt inzicht gegeven of
gesloten bodemenergiesystemen op de locatie mogelijk zijn en wat de
voornaamste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn. Hierbij
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6.2

Geohydrologisch vooronderzoek

Het geohydrologisch vooronderzoek geeft inzicht in de bodemopbouw,
geohydrologie, risico’s en benodigde procedure in het kader van het
wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.

6.3

Op basis van de beschikbare informatie wordt op dit moment nader
geohydrologisch onderzoek niet nodig geacht.
Er zijn voor zover bekend geen technische risico’s aanwezig
Warmtelevering bodem

Door grootschalige warmteonttrekking en warmtetoevoer verandert de
temperatuur van de bodem. Met behulp van het simulatiemodel MLU is
door IF Technology deze temperatuurdaling over het dieptetraject van de
bodemlussen (0 - 100 m-mv) berekend. Dit dieptetraject wordt bepaald
door de maximaal te verwachte diepte van de bodemlussen die met een
nieuwe verdringende techniek in de bodem kunnen worden aangebracht.
Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de bodemtemperatuur voor
het jaarlijks in balans brengen van de onttrokken en toegevoegde
energie, zijn voor twee varianten de berekeningen aan de gesloten
bodemenergiesystemen voor de 900 woningen en appartementen
uitgevoerd. Deze varianten zijn:

Figuur 13 - Locatie Havenbuurt
Op basis van het uitgevoerde geohydrologisch vooronderzoek zijn de
volgende conclusies getrokken:
-

De opbouw van de bodem op de locatie van De Havenbuurt is
geschikt voor het toepassen van gesloten bodemenergiesystemen.

1. Een jaarlijkse energiebalans in de bodem voor elke woning
Dit houdt in dat de verdamperwarmte die met de warmtepomp aan
de bodem wordt onttrokken gelijk is aan de hoeveelheid warmte die
door middel van koeling van de woning en de PVT-panelen in de
bodem wordt geladen. Ook wel aangeduid als 1 : 1.
2. Een jaarlijkse energieonbalans in de bodem voor elke woning.
Hierbij wordt 75% van de verdamperwarmte die met de
warmtepomp aan de bodem wordt onttrokken weer door middel van
koeling van de woning en de PVT-panelen in de bodem geladen. Ook
wel aangeduid als 1 : 0,75.
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De resultaten van de berekeningen, waarbij alle woningen gebruik maken
van een gesloten bodemenergiesysteem, zijn voor de situatie na 25 jaar in
variant 1 (energiebalans) en variant 2 (energieonbalans) weergegeven in
Figuur 14 en in Figuur 15. De berekeningen tonen aan dat de
bodemtemperatuur bij een energieonbalans (1 : 0.75) na 25 jaar lager is
dan bij een energiesysteem in balans (1 : 1). Koeling van de woningen
zonder warmteregeneratie d.m.v. de PVT panelen zal tot een nog grotere
energieonbalans leiden, resulterend in temperaturen die lager zijn dan de
toegestane waarden.

Figuur 14 - Temperatuurverandering einde winter jaar 25 bij jaarlijkse
energiebalans (1:1)

Op basis van de berekeningsresultaten ter bepaling van het thermisch
invloedsgebied en de beïnvloeding van de bodemtemperatuur ten
gevolge van systemen in de omgeving, wordt geconcludeerd dat voor de
58 woningen in de Berkelse Wal kan worden volstaan met één boorgat
per woning tot 100 m-mv. Dit geldt voor zowel de situatie bij
energiebalans als de situatie waarbij 75% van de onttrokken hoeveelheid
aan warmte weer aan de bodem wordt toegevoerd.

Figuur 15 - Temperatuurverandering einde winter jaar 25 bij jaarlijkse
energiebalans (1:0.75)
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Woningen en appartementen met een (te) groot verdampervermogen
voor een boorgat tot 100 m-mv leiden tot een te lage temperatuur van de
circulatievloeistof in de retourbuis (lager dan -3,0 °C). In deze situaties
dient het boorgat dieper te worden uitgevoerd en moet de bodemlus
vooralsnog met een (traditionele) spoelboortechniek in de bodem
worden aangebracht.
6.4

-

het type gesloten bodemenergiesysteem
locaties
minimale afstanden
interferentie
het ontwerp van het systeem

Analyse vervolgtraject (stap 3)

Door IF Technology wordt aan de gemeente Lansingerland geadviseerd de
Havenbuurt aan te wijzen als interferentiegebied voor gesloten
bodemenergiesystemen. Naast de melding “Besluit lozen buiten
inrichtingen”, Blbi, geldt ook dat de “Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets”, Obm, moet worden aangevraagd.
In het bijbehorend bodemenergieplan, worden regels opgenomen
waaraan de realisatie en het in bedrijf hebben van gesloten
bodemenergiesystemen moeten voldoen. Indien voldaan wordt aan de
regels, zijn aanvullende separate interferentieberekeningen per systeem
niet nodig. Hiermee worden tijdens de meldingen discussies tussen de
melder en DCMR Milieudienst Rijnmond voorkomen. Met deze aanpak
worden uiteindelijk robuuste gesloten bodemenergiesystemen verkregen
met acceptabele thermische interferentie die doelmatig gebruik maken
van de ondergrond.
De regels, die nog opgesteld zullen worden, gaan onder andere over:
-

de aanvraag van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(Obm)
het indienen van melding “Besluit lozen buiten inrichtingen” (Blbi)
de algemene regels uit Blbi
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7.0

Organisatie

7.1

Projectorganisatie

Om een bestaande woonwijk blok voor blok naar all-electric te brengen is
het nodig dat bestaande en private en publieke partijen goed met elkaar
samenwerken. In figuur 16 is een overzicht van de samenwerkende
partijen gegeven en hun rol.
Helena Sustainable Innovations B.V. (HelenaSI)
HelenaSI is een Innovatie- en projectontwikkelingsbureau, gevestigd in
Zoetermeer. HelenaSI is bedenker van het Helena all-electric concept met
bijbehorende Totaalaanpak, initiatiefnemer en projectbegeleider van de
innovaties en het project aardgasvrijewijken Havenbuurt in Berkel en
Rodenrijs, Pilot fase 1, fase 2 en fase 3. HelenaSI heeft het all-electric
concept ontwikkeld, brengt de partijen bij elkaar en coördineert de
activiteiten. HelenaSI is verder direct procesmatig en inhoudelijk
betrokken bij de ontwikkeling van innovaties, werkpakketten Wp 1 t/m 8,
in het kader van Urban Energy – Topsector, aardgasloze wijken. HelenaSI
bewaakt daarbij het integrale geheel voor toepassing in de grootschalige
all-electric Totaalaanpak voor bestaande woonwijken.
Dregmans Holding B.V. (Manser)
Manser management services is een bedrijf dat vertrouwd is met de
bedrijfsprocessen van woningcorporatie. Manser is direct betrokken bij
de ontwikkeling van de all-electric aanpak specifiek voor
woningcorporaties en andere collectieve partijen.
PSJ contract support B.V. (PSJ)
PSJ is een bureau dat gespecialiseerd is in projectmanagement en
contractondersteuning, gevestigd in Berkel en Rodenrijs.

Initiatiefnemer (HelenaSI
Projectmanagement (PSJ)
Dregmans Holding
Collective Minds
Financiering
(PZH,
Lansingerland,
SVn

Bewoners
Eigenaren

Gemeente (Lansingerland)
Provincie (PZH)

Netbeheerders
(Stedin)

Leverancier warmtepomp (Vaillant)
Boorbedrijf (Geo-Energie B.V.
Dashboard (Futurepower4all)
Installatiebedrijf (Vink Installatiegroep)
ODV zonnepanelen
3D_BIM (ReviCAD )

Figuur 16 – Samenwerking van private en publieke partijen

Collective Minds Group (Collective Minds)
Collective Minds is een reclamebureau dat direct betrokken is bij de
draagvlakontwikkeling voor de energietransitie.
Gemeente Lansingerland
Gemeente Lansingerland (61.000 inwoners), bestaande uit
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk is direct betrokken bij
het project met projectbegeleider, communicatieadviseur, financieel
adviseur en ondersteunende afdelingen bij politiek, milieu,
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energietransitie, juridische zaken, zoals bijvoorbeeld bij het recht van
opstal, en bij communicatie, vergunningverlening, openbaar beheer,
bodemenergieplan, financiering via SVn, etc.
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland (PZH)is direct betrokken met projectbegeleider en
financieel adviseur m.b.t. milieu, energietransitie, financiering
procesbegeleiding, subsidie “onrendabele top” Pilot fase 2.
Stedin
Stedin is de netbeheerder voor de Havenbuurt, gevestigd in Rotterdam.
Stedin is met gebiedsregisseur Energie-transitie regio Zuid Holland direct
betrokken bij project m.b.t. belasting / ontlasting van lokale net.
Valliant Group Netherlands B.V. (Vaillant)
Vaillant is leverancier inclusief service en beheer van
warmtepompsystemen met een landelijk dekkende service- en
dienstverlening, groot bedrijf, dochter van Internationaal opererende
moederorganisatie in Duitsland
Vaillant is met warmtepompspecialist, direct betrokken bij ontwikkeling
van een compact geïntegreerd warmtepompsysteem op basis van een
gesloten bodemenergiesysteem dat geschikt is voor grootschalige uitrol
in de bestaande gebouwde omgeving. De warmtepompspecialist is tevens
de contactpersoon naar de specialisten in de internationale Duitse
moederorganisatie.
Geo-energie B.V. (Geo-energie)
Geo-energie is een warmtepompspecialist en boorbedrijf, gevestigd in
Nieuwdorp (Zeeland). Geo-energie is direct betrokken bij Pilot fase 2 en

fase 3 voor de installatie van verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW)
voor warmte/koudeopslag. Geo-energie is tevens een van de partners in
het kader van de innovaties aardgasloze wijken, TKI Urban Energie Topsector Energie. Geo-energie ontwikkelt een nieuwe boormethode op
basis van grondverdringing, geschikt voor bestaande woonwijken. De
bedoeling is dat deze nieuwe boormethode wordt ingezet bij Pilot fase 2,
Pilot fase 3 en uiteindelijk bij fase 4.
FuturePower4all B.V (FP4All)
FP4All is gespecialiseerd in datalogging, dataverwerking en presentatie
van data, gevestigd in Wierden (Overijssel). FP4All is direct betrokken bij
ontwikkeling van het monitoringssysteem, dashboard, service webportaal
voor Pilot fase 2 en fase 3. FP4All is een van de partners van de innovaties
aardgasloze wijken - TKI Urban Energy. FP4all ontwikkelt een datalogging
en monitoring systeem inclusief dashboard dat ook kan worden ingezet
voor woningcorporaties m.b.t. de Energieprestatievergoeding (EPV)
ODV – Zonnepanelen B.V. (ODV)
ODV is een installateur van PV(T) zonnepanelen en elektrische installatie,
gevestigd in Zoetermeer. ODV is direct betrokken bij installatie van PV(T)
zonnepanelen en elektrische systemen van Pilot fase 2 en 3.
Vink Installatiegroep B.V. (VIG)
VIG is een middelgroot installatiebedrijf met zowel een afdeling voor
beheer- en onderhoud als ook een projectafdeling. VIG is als installateur
direct betrokken bij pilot fase 2 en fase 3.
ReviCAD B.V.
ReviCAD is een teken- en pre-engineering bureau, direct betrokken bij
ontwikkeling van een compact ontwerp, 3D-virtualisatie en
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bouwinformatiesysteem (3D_BIM) voor pilot fase 2 en fase 3.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk voor duurzaam
financieren van de eigen investering van de bewoner/woningeigenaar,
gevestigd in Amersfoort. SVn is direct betrokken bij financiering van de
eigen bijdrage van de particuliere woningeigenaar voor Fase 2 “pilot
proef huizenblok”.
7.2

reclamebureau Collective Minds Group bezig met o.a. het uitwerken van
een animatie.

Draagvlakontwikkeling

Al in een vroeg stadium van het project is met ondersteuning van de
gemeente Lansingerland en de Provincie Zuid-Holland intensief ingezet op
draagvlakontwikkeling voor de transitie van het gas los naar all-electric
bijna-nul-op-de-meter (NOM). Voor de zomervakanties zijn er in juni en in
juli 2018 in het kader van Pilot fase 2 twee informatieavonden voor de 58
bewoners/woningeigenaren van huizenblok De Berkelse Wal gehouden.
Bij de eerste informatieavond in juni 2018 is voor alle
bewoners/particuliere woningeigenaren het Helena all-electric technisch
concept met Totaalaanpak toegelicht. Bij deze Totaalaanpak worden de
bewoners ook financieel volledig ontzorgd. Vervolgens is dit concept en
deze Totaalaanpak aan de ca. 25 belangstellenden in juli 2018 nader
toegelicht. Na de vakanties is dit in oktober en december 2018 opgevolgd
met twee nieuwsbrieven (Ref.8) aan de bewoners van de Berkelse Wal
namens de gemeente Lansingerland (LSL), Helena Sustainable Innovations
(HelenaSI) en de Provincie Zuid-Holland (PZH). In de eerste nieuwsbrief is
aan alle bewoners van de Berkelse Wal de stand van zaken en het
financiële plaatje uitgelegd. In nieuwsbrief nr.2 van eind december 2018
is vervolgens het ontwerp en de organisatie toegelicht.
Voor de verdere draagvlakontwikkeling van het concept Is het
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8.0

Innovaties

8.1 Innovaties aardgasloze wijken

Uit de evaluatie van Pilot fase 1 “proefwoning all-electric” en de
voorbereiding van fase 2 “huizenblok all-electric” bleek dat voor het
aardgasvrij maken van bestaande woonwijken een aantal innovaties
nodig zijn om deze energietransitie versneld en betaalbaar te kunnen
uitvoeren.
In september 2016 is in samenwerkingsverband van een 6 tal bedrijven,
die ook bij Pilot fase 2 en fase 3 betrokken zijn, ingeschreven op de
innovatietender aardgasloze wijken in het kader van de regeling KI Urban
Energy – Topsector Energie.

woning zijn in te passen. De betrouwbaarheid van deze niet
geïntegreerde systemen met relatief veel componenten is relatief laag.
Door integratie en vereenvoudiging van het all-electric energiesysteem
kan het aantal componenten worden teruggebracht. Daarmee wordt de
betrouwbaarheid van het all-electric energiesysteem verhoogd en kan
compacter gebouwd worden. Door vereenvoudiging met minder
componenten kunnen de (installatie-)kosten van het all-electric
energiesysteem omlaag worden gebracht.

In december 2018 is deze subsidie aan de samenwerkende partijen
toegekend. De innovaties betreffen een 8-tal werkpakketten, die
hieronder zijn beschreven.

HelenaSI coördineert met input van Vaillant, Vink, ODV, ReviCAD en Geoenergie de ontwerpactiviteiten. Daarbij wordt voor een aantal typerende
bestaande situaties het ontwerp geoptimaliseerd met behulp van 3DBouw Informatie Management (BIM) software. Ook installatie- en
beheeraspecten worden daarin meegenomen.

Deze innovaties worden uitgevoerd als een zelfstandig innovatieproject
met een eigen financieringsstructuur. De in dit project ontwikkelde
innovaties zullen in Pilot fase 2 en Pilot fase in de praktijk getest worden.

Het compact all-electric systeem wordt met een upgrade van de
bestaande woning in de praktijk getest en vervolgens in fase 2 getest voor
een huizenblok.

8.2

Werkpakket 2 - Ontwikkeling monitoring, dashboard en service
webportaal
Voor het monitoren van de all-electric energiesystemen, dient de
uitlezing van de regelingen van de verschillende subsystemen
geïntegreerd te worden. Vervolgens kan vanuit deze uitlezing via een
communicatie-interface deze data ingelezen worden. Een nog te
ontwikkelen dashboard, dat via een web/serviceportaal toegankelijk
wordt gemaakt, geeft inzicht in de prestatie van het all-electric systeem

Werkpakketten innovaties

Werkpakket 1 - Ontwikkeling compact all-electric systeem
Een all-electric gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit 6 subsystemen
(energieopwekking, -opslag, -omzetting, -afgifte, -transport en -regeling).
Deze subsystemen, geleverd door verschillende leveranciers, hebben
vaak elk hun eigen regeling en opbouw, waardoor deze systemen moeilijk
in de beperkte ruimte van de cv-ruimte of trapkast van een bestaande

24

07-01-2019
op woning- en huizenblokniveau. Het systeem monitort ook het
eigengebruik en de belasting van het lokale net, en geeft eventueel de
mogelijkheid om bij te kunnen sturen.
HelenaSI coördineert met input en ondersteuning van FP4all, Vaillant,
Vink, ODV, Geo-energie en Stedin de activiteiten. FP4all ontwikkelt en
test het systeem op de eigen locatie, waarna het systeem in fase 2 in de
praktijk wordt getest.
Werkpakket 3 - Ontwikkeling slim elektrisch opslagsysteem met EV-auto
Opwekking van elektriciteit met zonnepanelen vindt plaats op momenten
dat er in het huishouden weinig vraag is naar elektriciteit. Tegelijk neemt
de piekvraag naar elektriciteit in de ochtend en in de avond bij een allelectric woning toe. Het lokale net kan zowel bij teruglevering van zonneenergie als bij levering in de piekuren overbelast raken. Door het
woningenergiesysteem met vehicle to grid (V2G) technologie te koppelen
aan dat van de elektrische auto (EV) kan het eigen gebruik vergroot
worden en de piekbelasting van het lokale net worden afgevlakt. Het allelectric systeem in Fase 2 – Pilot huizenblok wordt hier zoveel mogelijk op
voorbereid.
Helena SI coördineert met input en ondersteuning van FP4all, ODV,
Stedin en derden de maatregelen, die nodig zijn om het all-electric
systeem hierop voor te bereiden. FP4all ontwikkelt het datamanagementsysteem.
Werkpakket 4 - Ontwikkeling gesloten bodemenergiesysteem voor
bestaand huizenblok
In Fase 1 – Pilot proefwoning is voor een woning de prestatie van het
bodemenergiesysteem berekend en gemeten. De vraag is hoe bij uitrol

over een huizenblok de bodemenergiesystemen van individuele
woningen met elkaar interfereren. Daarvoor wordt een berekening
gemaakt op basis van de beschikbare bodemgegevens en een monitoring
programma opgesteld om deze metingen aan de hand van
praktijkgegevens te valideren.
Helena SI coördineert met input van Geo-energie, FP4All, de gemeente
Lansingerland en IF Technology de onderzoeks- en monitoring
activiteiten.
Werkpakket 5 – Ontwikkeling nieuwe boormethode voor installatie van
bodemlus
Vaak wordt bij bestaande woningen voor all-electric oplossingen gekozen
voor luchtwarmtepompsysteem vanwege het installatiegemak en de
lagere kostprijs van dit type warmtepompsysteem. Energetisch en
geluidstechnisch is dit echter vaak niet de meest ideale oplossing. Ook de
bedrijfszekerheid onder kouder omstandigheden is daarbij vaak een
probleem waardoor elektrische bijstook noodzakelijk wordt en het lokale
net bij grootschalige uitrol ingrijpend moeten worden verzwaard.
Warmtepomptechniek toepassen met gesloten bodemwisselaars als bron
voor de warmtepomp is voor bestaande woningen energetisch en
technisch de beste oplossing maar vaak lastig en duur vanwege het
aanbrengen van het bodemenergiesysteem. Het boren geeft veel overlast
tijdens de aanleg doordat veel water en boorslib vrijkomt, en er
bovendien veel issues bestaan met toegankelijkheid voor de
boormachines en het toebehoren. Dit maakt het proces relatief kostbaar
en minder geschikt voor snelle en grootschalige wijkaanpak, terwijl dat
vaak energetisch en technisch wel de betere oplossing zou zijn. Deze
oplossing leidt ook tot lagere maatschappelijke kosten omdat het lokale
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net en de onderstations minder ingrijpend hoeven te worden verzwaard.
In dit werkpakket wordt een compacte boortechniek ontwikkeld, die wel
toepasbaar zal zijn voor veel bestaande woningen, en een oplossing
levert voor de genoemde knelpunten. Deze innovatieve oplossing gaat uit
van een grond verdringende “sonic” boortechniek die tot voorkort
voornamelijk werd toegepast voor bodemonderzoek en niet voor ondiepe
geothermie tot c.a. 100 meter diepte. De eerste testen en proeven die
met deze techniek zijn gedaan wijzen uit dat deze techniek potentie heeft
om ingezet te worden voor het aanbrengen van gesloten
bodemwisselaars, maar hiervoor speciaal zal moeten worden ontwikkeld.
Deze ontwikkeling moet het mogelijk maken om met deze grond
verdringende boortechniek gesloten bodemwisselaars aan te brengen tot
een einddiepte van minimaal 100 meter en dieper.
Geo-energie zal de deze boormethode ondersteund door HelenaSI als
penvoerder van dit innovatieproject verder ontwikkelen. Geo-energie wil
deze methode in de praktijk inzetten in pilot fase 2, pilot fase 3 en fase 4.
Werkpakket 6 - Ontwikkeling Totaalpakket inclusief financiering
Bewoners/woningeigenaren beschikken in veel gevallen niet over
voldoende eigen financiële middelen, tijd en kennis om hun woning vanhet-gas-los naar all-electric (bijna) nul-op-de-meter (NOM) te brengen.
Financiering op individuele basis is inefficiënt en brengt extra kosten met
zich mee. Bewoners hebben daarom behoefte aan een Totaalpakket
inclusief financiering, dat hen volledig ontzorgt.
Om in deze behoefte te voorzien en voldoende draagvlak bij
woningeigenaren te ontwikkelen, wordt een laagdrempelig Totaalpakket

inclusief financiering ontwikkeld tegen aantrekkelijke voorwaarden op
basis van het uitgangspunt dat de woonlasten gelijk blijven. D.w.z. dat
aflossing en financieringslasten niet hoger zijn dan de energiebesparing,
die de investering oplevert.
Helena coördineert met input van alle direct betrokken partijen dit
Totaalpakket.
Werkpakket 7 - Ontwikkeling methodiek voor het verkrijgen van
draagvlak
Bestuurders, netbeheerders, leveranciers, installateurs, financiële
instellingen en bewoners/eigenaren zien bij de vele aangeboden
oplossingen door de bomen het bos niet meer. Beslissers zijn vaak
onbekend met de mogelijkheden van gesloten bodemenergiesystemen
om lokaal energie op te wekken, op te slaan en om te zetten in bruikbare
energie.
Om het all-electric concept op basis van lokale energieopwekking en
opslag voor een brede groep toegankelijk te maken, wordt een
methodiek ontwikkeld om draagvlak te creëren. Deze methodiek bestaat
uit het ontwikkelen van een communicatiestrategie en
communicatiemiddelen, waarmee o.a. met informatiebijeenkomsten en
visualisatie en animaties in heldere bewoordingen en beelden het Helena
all-electric concept met bijbehorende Totaalaanpak wordt toegelicht.
In samenwerking met de gemeente Lansingerland, de Provincie ZuidHolland worden deze activiteiten door Collective Minds uitgevoerd.
HelenaSI coördineert de activiteiten met input van
bewoners/woningeigenaren, gemeente Lansingerland, Provincie ZuidHolland en woningcorporatie.
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Werkpakket 8 – Ontwikkeling all-electric aanpak specifiek voor
woningcorporaties
Bestuurders van woningcorporaties worstelen met het dilemma hoe zij
hun woningbestand gestructureerd en versneld tegen lage kosten vanhet-gas-los naar all-electric (bijna) nul-op-de-meter kunnen brengen.
Enerzijds voelen woningcorporaties zich afhankelijke van externe
langlopende en onzekere projecten, zoals de aanleg van warmtenetten en
benutting van bijvoorbeeld geothermie en anderzijds worden zij
geconfronteerd met extreem hoge kosten van ingrijpende aanpassingen
aan de bouwschil en/of ventilatiesysteem, die niet altijd nodig zijn.
Woningcorporaties hebben behoefte aan een Totaalaanpak die de
transitie van het bestaande woningbestand betaalbaar en versneld vanhet-gas-los naar (bijna) all-electric nul-op-de-meter brengt, waarbij zij niet
afhankelijk zijn van regionaal nog te ontwikkelen infrastructuur.
HelenaSI coördineert de activiteiten om met ondersteuning van Manser
en de resultaten van de andere innovaties een all-electric Totaalaanpak te
ontwikkelen, die specifiek geschikt is voor woningen van
woningcorporaties. Daarvoor wordt een representatief huizenblok van
een woningcorporatie als casus genomen.
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9.0

Realisatie

9.1

Ontwerp

Het ontwerp heeft zich sinds de laatste optimalisatie in de proefwoning
met versie 1.3 in maart 2018, verder ontwikkeld vanuit de leereffecten.
Besloten is om een versie 2.0 te ontwikkelen op basis van een
geïntegreerde warmtepomp met een grotere capaciteit, die meer
mogelijkheden biedt voor standaardisatie en prefab plug & play
installatie. Tijdens de opnames in de bestaande woningen is ook gebleken
dat de zolderverdieping verschillend is ingevuld, waarbij er in sommige

Figuur 17 - Warmtepomp + boiler op zolder

gevallen geen ruimte zou zijn voor plaatsing van de warmtepomp, boiler,
wasmachine en droger.
Er worden daarom twee opties aangeboden:
1. Warmtepomp met afzonderlijke boiler op zolder
2. Combi-warmtepomp met geïntegreerde boiler in de trapkast op
de begane grond.

Figuur 18 – Combi-warmtepomp met boiler in trapkast
28

07-01-2019
9.2

Inkoop

Gebleken is dat de markt voor PVT panelen nog volop in ontwikkeling is.
Er is daarom een pre-kwalificatiedocument opgesteld, waarin de
functionele specificaties voor een grootschalige betaalbare en
betrouwbare toepassing zijn vastgelegd. Aan leveranciers is in binnen- en
buitenland gevraagd of zij aan deze specificaties kunnen voldoen. Een van
de eisen is dat de PVT panelen geschikt zijn voor grootschalige
toepassing. Een van de leveranciers, die ook de PVT panelen heeft
geleverd voor de proefwoning lijkt hier in ieder geval aan te kunnen
voldoen.
9.3

Uitvoering

Voor de uitvoering van de fase 2 is een samenwerking aangegaan met
een aantal partijen, zoals beschreven in paragraaf 6.1 Organisatie. In een
overleg in juli 2018 met de installatiepartijen zijn de scope en de
raakvlakken afgestemd. Begin januari 2019 wordt dit verder uitgewerkt
als het ontwerp 2.0 klaar is. Voor de uitvoering zal een
samenwerkingsovereenkomst met de uitvoerende partijen worden
opgesteld.
9.4

9.5

Voor fase 2 wordt de bodemlus vanaf de straat zoveel mogelijk op eigen
grond geïnstalleerd. Het vestigen van een recht van opstal en registratie
bij het Klic Kadaster is dan niet nodig. In het geval dat dit om praktische
redenen, zoals bij de woningen aan de Briellestraat niet mogelijk is, wordt
het vestigen van een recht van opstal voor het betreffende huizenblok
zoveel mogelijk gebundeld. De service fee aan de WION service provider
voor registratie bij het Klic Kadaster zal ondergebracht worden in het
service- en onderhoudscontract voor het warmtepompsysteem.
9.6

Monitoring systeem

Het monitoring systeem in de proefwoning bestaat uit vier verschillende
systemen, ieder met hun eigen webportaal:





Juridisch - recht van opstal en regels voor bodemlus

Voor de bodemlus op openbaar terrein dient een recht van opstal te
worden gevestigd, waarbij het recht van opstal in het Klic Kadaster zowel
aan het perceel van de gemeente als aan het perceel van de woning
wordt gekoppeld. Het recht van opstal wordt daarmee gekoppeld aan de
woning. Daarnaast zullen in samenwerking met de gemeente
Lansingerland en DCMR regels worden opgesteld voor een gesloten
bodemenergiesysteem voor de Havenbuurt.

Registratie bodemlus in Klic Kadaster

De bodemlus op openbaar gebied is netbeheerplichtig. D.w.z. dat de
bodemlus door een WION-service provider in het Klic Kadaster
geregistreerd dient te worden. Voor de proefwoning is dit gedaan.

Warmtepompregeling – Vaillant Profilog webportaal
Solarregeling voor PVT panelen – Vbus webportaal
Elektriciteitsproductie – SolarEdge webportaal
Stroomverbruik – slimmemeteruitlezen.nl webportaal

Voor fase 2 wordt de uitlezing van data bij één webportaal ondergebracht
met op verschillende niveaus toegang voor de service- en
onderhoudsorganisatie en de eindgebruiker.
9.7

Service en onderhoud

Bij ontwerp, inkoop en uitvoering wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met beheer en onderhoud. Voor dit doel wordt ook een online
datalogging systeem, dashboard en webportaal ontwikkeld.
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Het warmtepompsysteem wordt automatisch gemonitord via het
webservice portaal van de warmtepompleverancier. Bij een
storingsmelding wordt er automatisch een e-mailbericht gestuurd naar de
serviceorganisatie. Op dit moment is dat voor de proefwoning nog Helena
Sustainable Innovations B.V. In Pilot fase 2 en Pilot fase 3 wordt dit
ondergebracht bij de service- en onderhoudsorganisatie van de
installateur.
Voor fase 2 wordt een service- en onderhoudscontract aan de
woningeigenaren aangeboden. Het bovengenoemde online datalogging
systeem, dashboard en webportaal maakt deel uit van dit service- en
onderhoudscontract. Ook de service voor registratie van de bodemlus bij
het Klic Kadaster in geval de bodemlus op openbare grond komt, zal in dit
contract worden ondergebracht.
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10.0
10.1

Businesscase
huizenblokken in de Havenbuurt. Het energieverbruik van de 2/1
kapwoning is ook kenmerkend voor het gemiddelde huishouden
in Nederland.

Besparing energiekosten

In bijlage 1 zijn de berekeningen van de energiebesparing op
basis van prijspeil 2018 gegeven voor 2 verschillende type label
A woningen (tussenwoning, 2/1 kapwoning) en voor 3 verbruiksprofielen voor de huishouding (laag, hoog en gemiddeld). Tabel
4 is een samenvatting van deze berekeningen. Gecorrigeerd voor
een laag, gemiddeld en hoog energieverbruik van een
huishouding is de besparing in de energiekosten berekend voor
de label A proefwoning (EPC=0.6 ) aan de Briellestraat in het
huizenblok De Berkelse Wal. Ter vergelijking zijn ook de
energiekosten voor een grotere 2/1 kapwoning van bouwjaar
2005 (EPC=1). Dit type woning is representatief voor een aantal
Tabel 4 - Samenvatting besparing energiekosten

De besparing in energiekosten voor de proefwoning varieert van
ca. € 80,- per maand voor een huishouden met een laag
energieverbruik tot ongeveer 100,- voor een huishouden met
een hoog energieverbruik.
De 2/1 kapwoning met een EPC van 1.0 levert een
energiebesparing op van ca. € 140,- per maand.

Tussenwoning
Proef woning gerealiseerd
Huishouden met laag energieverbruik
Huishouden met gemiddeld energieverbruik
Huishouden met hoog energieverbruik

Met gasaansluiting
Gas
Stroom
Kosten
m3
KWh
€
1,180
2,095
1,330
600
1,650
845
750
2,200
1,061
1,250
3,100
1,587

Label A 2/1 kapwoning
Huishouden met gemiddeld verbruik

1,500

3,500

1,846

Gas
m3
0
0
0
0

0

All-electric
Stroom
KWh
1,381
-587
279
2,232

1,684

kosten
€
209
9
-21
386

162

Energiebesparing
Jaar
maand
€
€
1,121
93
960
80
1,083
90
1,201
100

1,684

140
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10.2

Businesscase eindgebruiker

Benodigde bijdrage onrendabel top
De businesscase bestaat uit een kwaliteit/comfortcomponent en
een kostencomponent.
Voor wat betreft de kwaliteit en het comfort resulteert de
Totaalaanpak in hoge kwaliteit van de installatie en een hoger
wooncomfort vanwege koeling van de woning. De overlast bij de
overstap naar all-electric is tot een minimum beperkt door een
efficiënte installatie en door de bewoner/woningeigenaar zoveel
mogelijk te ontzorgen.
Voor wat betreft de kostencomponent, wordt rekening
gehouden met zowel de investeringskosten als de
exploitatiekosten.
Uitgangspunt voor de businesscase zijn gelijkblijvende
woonlasten (= rente + aflossing investering – energiebesparing)
met op termijn lagere woonlasten. Daarmee wordt het voor de
particuliere woningeigenaar aantrekkelijk om de eigen woning
van het gas los naar all-electric (bijna) nul-op-de meter te
brengen.
Om de woonlasten minimaal gelijk te houden voor de all-electric
situatie dienen de financieringskosten voor de all-electric
installatie (rente + aflossing investering) gelijk te zijn aan de
besparing in de energiekosten. Refererend aan tabel 4 en tabel 5
ligt het break-even punt voor een woningeigenaar van een
tussenwoning met een laag verbruiksprofiel op € 12.800. In dat
geval zou de bijdrage voor de onrendabele top vanuit de
overheid € 8500 bedragen. Bij een gemiddeld verbruik is de

energiebesparing hoger en komt het break-even punt hoger te
liggen. De eigen investering bedraagt dan € 14.400 voor een
tussenwoning met een gemiddeld verbruik , € 16.000 bij een
hoog verbruik en € 22.400 voor een 1/1kapwoning. De
onrendabele top ligt dan tussen € 8500, - en € 3600,-

Tabel 5 - Onrendabele top
Kosten financiering
SVn lening
Verbruiksprofiel
looptijd, jaar
Rente per jaar, %

Tussenwoning
2/1 kap
laag
gem.
hoog
gem.
15
15
15
15
1.60% 1.60% 1.60%
1.60%

Lening, €
Totale kostenlening
Rente
Aflossing
Kosten lening

12800 14400 16000
14,407 16,207 18,009
9
10
11
71
80
89
80
90
100

Besparing energiekosten
Extra Woonlasten per
mnd.

22400
25,211
16
124
140

80

90

100

140

0

0

0

0

Investering

25000

25000

25000

30000

Lening, €

12800

14400

16000

22400

ISDE, Btw teruggave Btw.

3700

3700

3700

4000

Bijdrage onrendabele top

8500

6900

5300

3600

Bijdrage onrendabele top
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Break-even onrendabele top
in tabel 6 is berekend bij welk percentage lagere
investeringskosten en hogere energieprijzen een bijdrage voor
de onrendabele top niet meer nodig zou zijn. Voor een label A
tussenwoning met een gemiddeld verbruik en een onrendabele
top van € 6900, zal bijvoorbeeld bij een 17.5 % lagere
investeringskosten en 17.5% hogere energiekosten het breakeven punt bereikt zijn. Bij dit break-even punt is dan los van de
ISDE subsidie en de PV Btw. teruggave geen subsidie voor de
onrendabele top meer nodig. Voor een label A 2/1 kapwoning
ligt dat punt al bij 6.9 %.

Voor een tussenwoning met een gemiddeld verbruik zullen bij
gelijkblijvende woonlasten hogere energiekosten zullen
resulteren in een hogere leencapaciteit. Bij lagere
investeringskosten en hogere energiekosten wordt het verschil
tussen de leencapaciteit en de investering op een gegeven
moment nul of zelfs negatief en is er geen financiering van de
onrendabele top meer nodig.

Onrendabele top Label A tussenwoning
bij
30000 hogere energiekosten en lagere investeringskosten
25000

Tabel 6 - Break-even onrendabele top

20000

Type woning

Tussenwoning

Verbruiksprofiel

Laag

2/1 Kap

Gem.

Hoog

15000

Gem.
30000

10000

5300

3600

5000

Lagere investeringskosten, %

22.5% 17.5% 13.0%

6.9%

Lagere investeringskosten, €

19373 20617 21763

27933

Investering
Onrendabele top

Energiebesparing
Hogere energietarieven
Verhoogde energiebesparing
Leencapaciteit
ISDE, Btw-teruggave.
Bijdrage onrendabele top

25000 25000 25000
8500

6900

0
0%

100

140

-5000

22.5% 17.5% 13.0%

6.9%

-10000

80
98

90
106

113

150

15673 16917 18063

23933

3700

3700

3700

4000

0

0

0

0

-15000

10%

20%

30%

40%

50%

Leencapaciteit

Investering

ISDE & Btw. teruggave

Netto Investering

60%

Onrendabele toip

Figuur 19 – Onrendabele top als functie van ontwikkeling hogere
energietarieven en lagere investeringskosten
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Afhankelijk van de marktontwikkelingen is het goed mogelijk dat
binnen 3 – 5 jaar geen subsidie voor de onrendabele top nodig
zal zijn.
Rendement eigen investering
Voor de bewoner/woningeigenaar zal de investering in de eigen
woning een aantrekkelijk rendement moeten leveren om
voldoende draagvlak voor de stap naar all-electric bijna nul-opde-meter te maken. In tabel 7 is een overzicht gegeven van het
rendement op de eigen investering.
Tabel 7 - Rendement op eigen investering
Type woning
Tussenwoning
2-kap
Verbruiksprofiel
Laag
gem. Hoog gem.
Investering
25000 25000 25000 30000
Eigen investering
12800 14400 16000 22400
gasverbruik
600
750 1250
1500
stroomverbruik
1650 2200 3100
3500
Rente per mnd.
9
10
11
16
Aflossing per mnd.
71
80
89
124
Maandlast lening
80
90
100
140
Energiebesparing
80
90
100
140
Netto maandlasten lening
0
0
0
0
Netto maandlasten eigen geld
-80
-90
-100
-140
Rendement lening
6.7%
6.7%
6.7%
6.7%
Rendement eigen geld
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
Voorz. vervangingsinvestering
30
30
30
35
Rendement lening
3.9%
4.2%
4.4%
4.8%
Rendement eigen geld
4.7%
5.0%
5.3%
5.6%

Daarbij zijn de volgende aannames gemaakt.
1. De eigen investering hoeft niet te worden terugverdiend
omdat de waarde van de woning hiermee toeneemt. Daarbij
is aangenomen dat de eigen investering de
waardevermeerdering van de woning volledig ten goede
komt. Dit is geen onredelijke aanname gezien het
aantrekkelijke rendement op de investering in de eigen
woning.
2. Er is rekening gehouden met afschrijving van de installatie.
Na 15 jaar zullen de warmtepomp en de PV-panelen moeten
worden vervangen. Voor de tussenwoning is een voorziening
van € 5400,- (= € 30 per maand en voor de 2/1 kap woning
een voorziening van € 6300,- (=€ 35,- per maand)
aangenomen.
3. De onderhouds-en beheerkosten van een all-electric
installatie zijn gelijk aan die van een cv-installatie.
Uit Tabel 7 blijkt dat zowel bij financiering van de investering als
bij de inzet van eigen geld een aantrekkelijk rendement kan
worden behaald. Als geen rekening met een voorziening voor
vervanging wordt gehouden, ligt dit rendement bij geleend geld
op 6.7 % en met eigen geld op 7.5%. Als daar wel rekening mee
wordt gehouden, is dit rendement natuurlijk lager. Voor
(grotere) woningen met een hoger energieverbruik en dus
hogere energiebesparing is dit rendement relatief gunstiger.
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10.3

Businesscase overheid

De subsidiering van projecten voor aardgasvrije wijken zal steeds
meer aan de prijs voor een “vermeden ton CO2” worden
gekoppeld. Immers dit laat zien hoe effectief de subsidie is per
vermeden ton CO2.
De subsidies van duurzame maatregelen hebben in beginsel een
tijdelijk karakter. Het doel van subsidieverstrekking is om het
nemen van duurzame maatregelen te stimuleren en zo
marktontwikkeling te stimuleren, waardoor de kosten gaan
dalen en subsidie op termijn niet meer nodig is.
De businesscase van de overheid bestaat dus uit twee
onderdelen: Huidige prijs per vermeden ton CO2 en de potentie
voor snelle afbouw van subsidie.
Als referentiekader dienen de volgende gegevens:
Tabel 8 – Referentiekader
KWh/ kg CO2
m3 gas/ kg CO2
Periode subsidie
Subsidie CO2 vermeden ton jr.
Pv salderingsregeling, 7 jaar
PV salderingsreg. gecorr. 15 jr.
SDE+ 2018
SDE+ 2019 zon PV
SDE+ 2019 thermisch

0.41
1.88
15
€ / KWh
0.200
0.093
0.087
0.060
0.066

€ / kg CO2
0.488
0.228
0.212
0.146
0.161

Tabel 9 - Prijs per vermeden ton CO2
KWh/ kg CO2
M3 gas/ kg CO2

gasverbruik met cv-ketel
stroomverbruik met cv-ketel
gas verbruik all electric
Stroomverbruik all-electric
gas besparing
stroombesparing
Vermeden CO2 gas 15 jaar, ton
Vermeden CO2 stroom 15 jr., ton
Totaal vermeden ton CO2
Investering
Eigen investering
ISDE
Onrendabele top
Onrendabele top + ISDE en PV Btw.
Onrendabele top, € /ton CO2
Onrendabele top + ISDE+ PV Btw.,
€/ton CO2

0.41
1.88
Tussenwoning
2-kap
Laag
gem
Hoog
gem.
600
750
1250 1500
1650
2200
3100 3500
0
0
0
0
-587
384
1205 1158
600
750
1250 1500
2237
1816
1895 2342
16.9
21.2
35.3
42.3
13.8
11.2
11.7
14.4
30.7
32.3
46.9
56.7
25000
25000 25000 30000
12800
14400 16000 22400
3700
3700
3700 4000
8500
6900
5300 3600
12200
10600
9000 7600
277
214
113
63
398

328

192
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Uit het referentiekader kan worden afgeleid dat gemeten over
een periode van 15 jaar de subsidiering op basis van de SDE+
regeling zo rond de € 150,- per vermeden ton zit voor 2019. De
huidige PV salderingsregeling zit daar gecorrigeerd voor een
periode van 15 jaar met € 228,- nog ruim boven.
In tabel 9 is over een periode van 15 jaar voor de 2 type
woningen en verschillende verbruiksprofielen het aantal
vermeden ton CO2 berekend. Vervolgens is de subsidie voor de
onrendabele top gedeeld door dit aantal vermeden ton CO2. Het
zelfde is gedaan voor de subsidie voor de onrendabele top plus
de ISDE subsidie en de Btw-teruggave voor PV-zonnepanelen.

10.4

Maatschappelijke kosten

Bij de maatschappelijke kosten kan onderscheid gemaakt
worden tussen immateriële kosten, zoals geluidsoverlast of
kwaliteit van de woonwijk en materiele kosten, zoals
bijvoorbeeld de kosten van een ingrijpende verzwaring van het
elektriciteitsnet en bijbehorende onderstations.
Kwantificering van deze kosten valt buiten het kader van dit
evaluatierapport. Wel is kwalitatief aangetoond dat de
maatschappelijke kosten, zoals geluidsoverlast en kosten voor
ingrijpende verzwaring van het stroomnet met de keuze van een
bodemenergiesysteem zo laag mogelijk zijn gehouden.

Daaruit volgt dat de subsidie voor de kleine label A
tussenwoningen relatief hoog is per vermeden ton CO2, namelijk
€ 277,- per ton CO2 voor de onrendabele top en € 398,- voor
alle subsidies bij elkaar. Voor de grote 2/1 kap met een
gemiddeld verbruiksprofiel is dit al veel gunstiger met € 63,- en
€134,- per ton vermeden CO2 en lager dan het referentiekader.
Met hogere energieprijzen en lagere installatiekosten als gevolg
van marktontwikkeling zal de prijs per vermeden ton CO2 snel
omlaag gaan als voor de subsidiering wordt uitgegaan van
gelijkblijvende woonlasten.
Daarmee is naast een concurrerende prijs per vermeden ton
CO2 ook aan het tweede criterium voldaan, namelijk potentie
voor snelle afbouw van subsidie.
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11.0

Conclusies en aanbevelingen

11.1

Hoofdconclusie

1. Het huizenblok de Berkelse Wal en de woonwijk de
Havenbuurt kunnen met de Totaalaanpak van het Helena allelectric concept versneld en betaalbaar naar all-electric bijna
nul-op-de-meter worden gebracht op basis van
gelijkblijvende woonlasten.
2. Voor de bewoner/woningeigenaar is dit financieel
aantrekkelijk. De subsidies door de overheid voor
financiering van de onrendabele top zijn op basis van prijs
per vermeden ton CO2 concurrerend met vergelijkbare
subsidies en kunnen met lagere investeringskosten door
marktontwikkeling en met stijgende tarieven voor energie in
3 tot 5 jaar worden afgebouwd.
11.2

Energetisch

3. Het is goed mogelijk om bestaande woonwijken met type
label A-B woningen zonder ingrijpende aanpassingen van de
bouwschil van het gas los naar all-electric bijna nul-op-demeter te brengen.
4.

De werkelijke energieprestatie van de proefwoning kwam
goed overeen met de berekeningen.

5. Het energieverbruik van huishoudens van hetzelfde type
woningen kan in de praktijk wel meer dan 100 % verschillen.

Bij de dimensionering van het warmtepompsysteem dient
hiermee rekening te worden gehouden.
6. Regeneratie van de bodem met PVT panelen is bij
grootschalige toepassing van bodemenergiesystemen in
bestaande woonwijken nodig. Alleen koeling van de woning
is niet voldoende.
7. De capaciteit van de 90 m verticale bodemwarmtewisselaar
of bodemlus van de proefwoning was ruim voldoende.
8. Het aantal PVT panelen van de proefwoning was ruim
voldoende om de bodem weer in balans te brengen. Met
koeling kan dit aantal PVT panelen nog worden
teruggebracht.
9. De gebruikte relatief kleine water-waterwarmtepomp was in
staat onder normale winteromstandigheden bij een hoog
gebruiksprofiel (thermostaat op 23 °C) aan de warmtevraag
te voldoen, zij het met 2 maal zoveel draaiuren als normaal.
Op zeer koude dagen was elektrische ondersteuning nodig.
Voor de betreffende woningen van de Berkelse Wal wordt
daarom voor de tussenwoningen en voor de hoekwoningen
een warmtepompsysteem met een hogere capaciteit
aanbevolen.
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10. Een groot deel van de warmte van een boiler gaat verloren
door warmteverlies. Een goed geïsoleerde A++ boiler
inclusief aansluitend leidingwerk kan de energieprestatie
nog verder verbeteren.
11. Vervanging van alleen de radiatoren in de woonkamer door
lagetemperatuurverwarming (LTV) convectoren met
ventilatieunits bleek bij de proefwoning voldoende om ook
bij een hoog verbruiksprofiel aan de warmtevraag te
voldoen. Zoals verwacht bleek de warmte zich via de vloer
en het trapgat naar boven te verplaatsen. Vervanging van
moderne radiatoren door LTV convectoren in de slaapkamer
is bij goed geïsoleerde woningen niet nodig. Eventueel
kunnen op de radiatoren in de slaapkamers stille ventilator
units worden gemonteerd. In de badkamerruimte kan de
verwarming mogelijk worden ondersteund door elektrische
verwarming, zoals infraroodpanelen.
12. Het seizoensrendement van het warmtepompsysteem komt
uit op ongeveer op 3.8. Berekend is 4.1. als geen rekening
wordt gehouden met koeling van de woning.

11.3

Technisch

13. Voor een goed werkend systeem is het noodzakelijk dat
door leveranciers en installateurs de 5 subsystemen
(energieopwekking, omzetting, afgifte, opslag en regeling)
van een woningenergiesysteem goed op elkaar worden

afgestemd.
Het ontwerp is in een tweetal upgrades (versie 1.2 en 1.3) bij
de proefwoning vereenvoudigd om het all-electric systeem
geschikt te maken voor een grootschalige aanpak van
bestaande woonwijken. Dit ontwerp functioneerde goed.
14. De gebruikte kleine 2.3 KW (B0/55) wandwarmtepomp
vereiste veel randapparatuur, zoals extra regelmodules,
elektrische naverwarming en regelkleppen, waardoor de
installatiekosten relatief hoog waren.
15. Het warmtepompsysteem kan t.b.v. installatie en gebruik
verder vereenvoudigd worden door keuze van een grotere
geïntegreerd (combi-) warmtepompsysteem met
geïntegreerde boiler (combi-warmtepomp) of aparte boiler
er naast (solowarmtepomp) afhankelijk van de beschikbare
ruimte in de bestaande situatie.
16. Het PVT systeem is verbeterd door toepassing van een
verdeelunit in de woning, waardoor onderhouds-of
herstelwerkzaamheden op het dak tot een minimum zijn
beperkt. Voor grootschalige toepassing kan het PVT systeem
nog verder vereenvoudigd en verbeterd worden.
17. De regeling van de PVT panelen werd door een aparte solar
regeling gedaan. Op termijn zou deze regeling in de regeling
van de warmtepomp moeten worden geïntegreerd.
18. Voor monitoring van het energieverbruik en het
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functioneren van het systeem is gebruik gemaakt van vier
verschillende communicatiemodules en bijbehorende
webportalen. Aanbevolen wordt om deze monitoring functie
bij één webportaal onder te brengen.

11.4

Organisatorisch

19. Een woningenergiesysteem en de transitie van gas los naar
all-electric is te complex om over te laten aan de bewoner,
ook als de bewoner of particuliere eigenaar daarbij intensief
wordt begeleid. De energietransitie wordt daarmee te
kostbaar en te arbeidsintensief.
20. Voor een succesvolle transitie van bestaande woonwijken
van gas los naar all-electric is het noodzakelijk dat betrokken
private partijen (installateurs en leveranciers) en (semi-)
publieke (gemeente, provincie, netbeheerder, SVn, etc.)
intensief met elkaar samenwerken op het gebied van
techniek, vergunningen, financiën, en communicatie.
21. Met aanvullende regels kunnen gemeentes de transitie naar
all-electric voor bewoners/woningeigenaren, installateurs en
eigen afdelingen vergemakkelijken.

11.5

Draagvlak

22. De woningeigenaar dient technisch, organisatorisch,
procedureel en financieel volledig ontzorgd te worden.

Daarvoor is een intensieve samenwerking tussen private en
publieke partijen nodig.
23. Voor voldoende draagvlak dient het systeem in de praktijk
beproefd te zijn en zal de energieprestatie van het systeem
inzichtelijk voor de eindgebruiker moeten zijn.
24. Voor het verkrijgen van voldoende draagvlak is een
intensieve communicatie-inspanning nodig.
11.6

Financieel

25. Als uitgegaan wordt van gelijkblijvende woonlasten dan is
voor de tussenwoningen met een laag verbruiksprofiel op
basis van prijspeil 2018 een financiële bijdrage van ca. €
8500,- nodig om de onrendabele top te financieren.
26. Voor grotere 2/1 kap woningen met een gemiddeld
verbruiksprofiel zou die bijdrage lager kunnen zijn, omdat de
leencapaciteit bij gelijkblijvende woonlasten hoger is
vanwege een hogere besparing in energiekosten.
27. Voor bewoners/eigenaren is het bij gelijkblijvende
woonlasten financieel aantrekkelijk om met eigen geld of
geleend geld te investeren in de eigen woning.
28. De subsidie per vermeden ton CO2 voor het financieren van
de onrendabel top voor een tussenwoning met een
gemiddeld verbruiksprofiel is vergelijkbaar met de PV
salderingsregeling. Voor grotere label A 2/1 kapwoningen
met meer leencapaciteit zou de subsidie per vermeden ton
CO2 lager kunnen uitvallen dan de huidige SDE+ regeling.
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29. Woninggebonden financiering kan de leencapaciteit en
bereidheid om in de verduurzaming van de eigen woning
stimuleren.

30. Verwacht mag worden dat subsidie van de onrendabele top
bij lagere investeringskosten door marktontwikkeling en
hogere leencapaciteit door hogere energietarieven in 3- 5
jaar kan worden afgebouwd.
31. De maatschappelijke kosten met de keuze van een
bodemenergiesysteem zijn in vergelijking met andere
energiesystemen laag.
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Bijlage 1 – Energiebesparing per type huishouding
Proefwoning met laag energieverbruik huishouding
Prijspeil 2018
Laag verbruiksprofiel
Met gasaansluiting
SCOP warmtepomp
Verbruik gas, m3
600
Stroomverbruik huishoudelijk
1,650
Stroomverbruik warmtepomp
Totaal stroomverbruik
Stroomopwekking
Netto stroomverbruik
Proefwoning, pp 2018
kosten levering stroom
Vastrecht levering stroom
Belastingen levering stroom
Levering stroom incl. belasting
Opbrengsten teruglevering stroom laag
Totaal levering /teruglevering stroom
Kosten levering gas
Vastrecht levering gas
Belastingen levering gas
Levering gas incl. belastingen
Totaal levering stroom en gas
Netbeheerkosten stroom
Netbeheerkosten gas pp 2016
totaal netbeheerkosten pp 2016
Administratiekosten Eneco
Totaal energiekosten
Teruggaaf belasting pp2016/2018
Totaal incl. teruggaaf belasting

Van gas los, all-electric
3.8
0
1,650
1,263
2,913
3500
-587

€ KWh/
Energie
Kosten
Energie
Kosten
Per
m3 gas
jaar
0.066
1,650
109.54
0
0.00
44.42
44.42
0.143
1,650
235.14
0
0.00
0.209
389.11
44.42
0.060
0
0.00
-587
-35.21
389.11
9.21
0.327
600
196.05
0
0.00
44.42
0.00
0.349
600
209.46
0
0.00
0.676
449.93
0
0.00
839.04
9.21
236.95
236.95
130.02
0.00
366.97
236.95
12.50
12.50
1,218.50
258.66
373.33
373.33
845.17
-114.67

Per
maand
109.54
44.42
235.14
389.11
35.21
379.90
196.05
44.42
209.46
449.93
829.83
0.00
130.02
130.02
0.00
959.85
0.00
959.85

9.13
19.60
32.43
2.93
31.66
16.34
3.70
17.46
37.49
69.15
0.00
10.84
10.84
0.00
79.99
0.00
79.99
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Proefwoning met gemiddeld energieverbruik huishouding
Prijspeil 20-18
Gemiddeld verbruiksprofiel
Met gasaansluiting
SCOP warmtepomp
Verbruik gas, m3
750
Stroomverbruik huishoudelijk
2,200
Stroomverbruik warmtepomp
Totaal stroomverbruik
Stroomopwekking
Netto stroomverbruik
Proef woning
kosten levering stroom pp 2016
Vastrecht stroom
Belastingen stroom
Levering stroom incl. belasting
Opbrengsten teruglevering stroom
Totaal levering /teruglevering stroom
Kosten levering gas
Vastrecht levering gas
Belastingen levering gas
Levering gas incl. belastingen
Totaal levering stroom en gas
Netbeheerkosten stroom
Netbeheerkosten gas pp 2016
totaal netbeheerkosten pp 2016
Administratiekosten Eneco
Totaal energiekosten
Teruggaaf belasting pp2016/2018
Totaal incl. teruggaaf belasting

Van gas los, all-electric
3.8
0
2,200
1,579
3,779
3500
279

€ KWh/ Energie
Kosten
Energie Kosten
Per
Per
m3 gas
jaar
maand
0.066
2,200
146.06
279
18.52
127.54
10.63
44.42
44.42
0.00
0.00
0.143
2,200
313.52
279
39.75
273.77
22.81
0.209
504.00
279
102.69
401.31
33.44
0.070
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
504.00
102.69
401.31
33.44
0.327
750
245.06
0
0.00
245.06
20.42
44.42
0.00
44.42
3.70
0.349
750
261.83
0
0.00
261.83
21.82
0.676
551.31
0
0.00
551.31
45.94
1,055.31
102.69
952.62
79.38
236.95
236.95
0.00
0.00
130.02
0.00
130.02
10.84
366.97
236.95
130.02
10.84
12.50
12.50
0.00
0.00
1,434.77
352.14
1,082.64
90.22
373.33
373.33
0.00
0.00
1,061.44
-21.19
1,082.64
90.22
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Proefwoning met hoog energieverbruik huishouding
Prijspeil 2018
hoog verbruiksprofiel
Met gasaansluiting
SCOP warmtepomp
Verbruik gas, m3
1,250
Stroomverbruik huishoudelijk
3,100
Stroomverbruik warmtepomp
Totaal stroomverbruik
Stroomopwekking (13 PV panelen)
Netto stroomverbruik
Proef woning
kosten levering stroom pp 2016
Vastrecht levering stroom
Belastingen stroom
Levering stroom incl. belasting
Opbrengsten teruglevering stroom
Totaal levering /teruglevering stroom
Kosten levering gas pp 2016
Vastrecht levering gas
Belastingen levering gas
Levering gas incl. belastingen
Totaal levering stroom en gas
Netbeheerkosten stroom
Netbeheerkosten gas pp 2016
totaal netbeheerkosten pp 2016
Administratiekosten Eneco
Totaal energiekosten
Teruggaaf belasting pp2016/2018
Totaal incl. teruggaaf belasting

Van gas los, all-electric
3.8
0
3100
2,632
5,732
3500
2,232

€ KWh/ Energie
Kosten
Energie Kosten
Per
Per
m3 gas
jaar
maand
0.066
3,100
205.81 2,232
148.15
57.65
4.80
44.42
44.42
0.00
0.00
0.143
3,100
441.78 2,232
318.02
123.76
10.31
0.209
692.01 2,232
510.60
181.41
15.12
0.070
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
692.01
0
510.60
181.41
15.12
0.327
1,250
408.44
0
0.00
408.44
34.04
44.42
0.00
44.42
3.70
0.349
1,250
436.38
0
0.00
436.38
36.36
889.23
0
0.00
889.23
74.10
1,581.24
510.60
1,070.65
89.22
236.95
236.71
0.24
0.02
130.02
0.00
130.02
10.84
366.97
236.71
130.26
10.85
12.50
12.50
0.00
0.00
1,960.71
759.81
1,200.90
100.08
373.33
373.33
0.00
0.00
1,587.38
386.48
1,200.90
100.08
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2/1 kapwoning met gemiddeld energieverbruikhuihouding
Prijspeil 2018
Gemiddeld verbruiksprofiel
Met gasaansluiting
SCOP warmtepomp
Verbruik gas, m3
1,500
Stroomverbruik huishoudelijk
3,500
Stroomverbruik warmtepomp
Totaal stroomverbruik
Stroomopwekking (20 PV panelen)
Netto stroomverbruik
Proef woning
kosten levering stroom pp 2016
Vastrecht levering stroom
Belastingen stroom
Levering stroom incl. belasting
Opbrengsten teruglevering stroom
Totaal levering /teruglevering stroom
Kosten levering gas pp 2016
Vastrecht levering gas
Belastingen levering gas
Levering gas incl. belastingen
Totaal levering stroom en gas
Netbeheerkosten stroom
Netbeheerkosten gas pp 2016
totaal netbeheerkosten pp 2016
Administratiekosten Eneco
Totaal energiekosten
Teruggaaf belasting pp2016/2018
Totaal incl. teruggaaf belasting

Van gas los, all-electric
3.8
0
3500
3,158
6,658
5500
1,158

€ KWh/ Energie
Kosten
Energie Kosten
Per
Per
m3 gas
jaar
maand
0.066
3,500
232.37 1,158
76.87
155.49
12.96
44.42
44.42
0.00
0.00
0.143
3,500
498.79 1,158
165.01
333.77
27.81
0.209
775.57 1,158
286.30
489.27
40.77
0.070
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
775.57
0
286.30
489.27
40.77
0.327
1,500
490.13
0
0.00
490.13
40.84
44.42
0.00
44.42
3.70
0.349
1,500
523.65
0
0.00
523.65
43.64
1,058.20
0
0.00
1,058.20
88.18
1,833.77
286.30
1,547.46
128.96
0.00
236.71
-236.71
-19.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236.71
-236.71
-19.73
12.50
12.50
0.00
0.00
1,846.27
535.51
1,310.75
109.23
0.00
373.33
-373.33
-31.11
1,846.27
162.18
1,684.08
140.34
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