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1 Duurzame warmte voor de Merenwijk
1.1

Aanleiding

In het project ‘Verkenning duurzame bronnen Merenwijk’ is door TAUW en Syntraal een overzicht gemaakt van de alternatieven voor aardgas ten behoeve van warmte voor de woningen in de Merenwijk te
Leiden. Er is een schetsontwerp gemaakt van verschillende warmte-opties met duurzame bronnen, zoals de RWZI, ’t Joppe en de Zijl. Daarnaast is een overzicht gegeven van de individuele oplossingen
voor woningen. De oplossingen zijn met elkaar vergeleken in een multi criteria-analyse. De bevindingen
zijn gepresenteerd in een bijeenkomst met stakeholders, waarin gereflecteerd werd op de studie en
waarbij aanvullende ideeën voor uitwerking en vervolgonderzoek zijn geopperd.
Het doel is om middels een verdiepende studie inzichtelijk te maken op welke manier en met welke invulling een pilot in de Merenwijk vormgegeven kan worden, die de komende vijf jaar ook daadwerkelijk
tot uitvoering kan komen. In dat kader is het nodig om de opties uit de eerdere studie dieper uit te werken, te kijken naar eventuele andere mogelijkheden en te zoeken naar koppelingen met bestaande initiatieven of projecten, waaronder het aanwezig stadswarmtenet. Maar ook koppelingen met bijvoorbeeld de vervangingsopgave van Liander of de renovatieplanning van de woningcorporaties zijn belangrijke factoren om te komen tot een goede en overwogen keuze voor een pilot.

1.2

Achtergrond en kader

Kort samengevat is de conclusie van het eerste onderzoek dat enkele (duurzame) warmtebronnen interessant zijn en gezamenlijk in de warmtevraag van Merenwijk kunnen voorzien. Het betreft de volgende
bronnen:
•

Het benutten van de restwarmte van de RWZI die zich aan de zuidwestzijde van de wijk bevindt

•

Het benutten van de warmte uit het oppervlaktewater van ’t Joppe en De Zijl aan de noord- en
oostzijde van de wijk

Beide opties kunnen autonoom uitgevoerd worden, maar kunnen ook gecombineerd worden met uitbreiding van het bestaande warmtenet van Vattenfall, dat een deel van de wijk nu al van warmte voor-
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In de figuur hiernaast zijn deze mogelijkheden
schematisch weergegeven. De resultaten van
het door TAUW en Syntraal uitgevoerde onderzoek zijn met een aantal stakeholders besproken, waarbij (terecht) is geconcludeerd
dat nog niet is gekeken naar een samenhangend geheel van alle bronnen. De studie
heeft zich gericht op het vinden van een zo
optimaal mogelijke warmtebron, afgestemd
op de warmtevraag van de betreffende buurten binnen de Merenwijk. Daarnaast is ook
geconstateerd dat nog geen afweging is gemaakt tussen coöperatieve (deel)warmtenetten, een collectief warmtenet voor de gehele wijk of individuele (all electric) oplossingen.

1.3

Verdiepingsslag

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek tonen aan dat er interessante warmtebronnen in de omgeving van Merenwijk zijn, die benut kunnen worden om op een duurzame manier invulling te geven
aan de warmtevraag van Merenwijk. Van belang is uiteraard om te komen tot een integrale afweging
hoe de verschillende bronnen op de meest duurzame wijze kunnen worden benut. In dat kader bevelen
we aan nader te onderzoeken in hoeverre het bestaande warmtenet van Vattenfall uitgebreid kan worden. Verondersteld wordt dat hiervoor op hoofdlijnen drie opties voor de hand liggen:

1.3.1

Uitbreiding warmtenet Vattenfall met duurzame warmtebronnen

Vattenfall voorziet al een deel van Merenwijk van warmte middels een warmtenet, dat vrijwel geheel is
opgewekt in de centrale van Uniper in Leiden. Interessante vraag is in hoeverre het warmtenet van Vattenfall uitgebreid en benut kan worden om andere warmtebronnen vanuit de omgeving in te koppelen.
Het bestaande warmtenet van Vattenfall ligt aan de onderzijde van Merenwijk en loopt langs de RWZI,
waarna zij het spoor kruist. Interessante vraag is in hoeverre het bestaande warmtenet uitgebreid kan
worden naar de overige buurten van Merenwijk
en of in het invoeren van warmte vanuit de RWZI
of mogelijk ook vanuit het oppervlaktewater een
meerwaarde kunnen hebben. Tijdens het overleg
op 7 september is ook door Vattenfall aangeven
een dergelijk optie toe te juichen. Concreet zou
het warmtenet aan de zuidwestzijde van Merenwijk (bij)gevoed kunnen worden met warmte van
de RWZI en aan de oostzijde met warmte uit De
dels pijlen is geschetst. Over het algemeen is het
technisch lastig om in het hoofdnet een andere
bron in te voeren, omdat hier sprake is van een
grote druk. Drukverlies en -herstel door het
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inkoppelen van een andere bron vergt veel energie. In de zogenaamde haarvaten van warmtenetten is
hiervan veel minder sprake, zodat hier wellicht wel mogelijkheden liggen om andere warmtebronnen in
te koppelen en het warmtenet op deze manier uit te breiden. Juist voor gebieden waar een zogenaamd
secundair warmtenet gerealiseerd kan (of moet) worden, is het inkoppelen van andere / meerdere
warmtebronnen een interessante optie. Voor Merenwijk kan op deze wijze inzichtelijk gemaakt worden
of en in welke mate de beschikbare warmte van de RWZI technisch en financieel een meerwaarde
heeft als deze op het (uit te breiden) warmtenet van Vattenfall wordt ingevoerd. Daarbij wordt ook duidelijk of deze bron voldoende is voor de gehele warmtevraag van Merenwijk of dat aan de noordoostzijde nog een extra invoeging van een TEO-bron wenselijk of noodzakelijk is. Dit laatste is een belangrijk gegeven c.q. een belangrijke consequentie, omdat voor het benutten van de warmte uit De Zijl de
primaire waterkering doorkruist moet worden. Technisch is dat uitvoerbaar, maar vanuit de functie van
de waterkering zullen daar (strenge) eisen en voorwaarden aan gesteld worden.

1.3.2

Modulair warmtenet met ‘eigen’ warmtebronnen

Naast het inkoppelen op het bestaande warmtenet van Vattenfall kan ook overwogen worden om een
modulair warmtenet te realiseren. Een dergelijke warmtenet kan op kleine schaal aangelegd worden,
uitgebreid worden naarmate de afzet van warmte toeneemt en uiteindelijk zelfs aangekoppeld worden
aan bestaande stadswarmtenetten. Voor een dergelijk modulair warmtenet kunnen dezelfde bronnen
doorgerekend worden, als bij de optie hiervoor genoemd.

1.3.3

Kleine collectieve warmtenetten op basis van bodemlussen

Naast de bovengenoemde collectieve oplossingen zou ook gekeken kunnen worden naar (semi)individuele oplossingen met bijvoorbeeld bodemlussen of individuele warmtepompen. Dit kan per individuele
woningen maar ook in kleinschalige collectieve samenstellingen.

1.4

Integrale afweging

Door de hiervoor genoemde optie uit te werken, kan een integrale afweging gemaakt worden tussen de
verschillende opties en kan goed onderbouwd het verdere (plan- en besluitvormings)traject voor de te
realiseren pilot ingezet worden. De integrale afweging zullen we doen door een vergelijking te maken
tussen:
•

Een collectief warmtenet, gevoed door meerdere bronnen

•

Coöperatieve warmtenetten, gevoed met separate bronnen

•

(Semi) individuele all electric-oplossingen middels bodemlussen en individuele warmtepompen

Bij deze integrale afweging schetsen we ook een handelingsperspectief hoe in een periode van bijvoorbeeld 5 jaar gekomen kan worden tot de realisatie van een pilotproject. Dit handelingsperspectief is een
blauwdruk van technische, organisatorische, financiële en maatschappelijke zaken die de aandacht ver-

De definitie en invulling van de pilot wordt uiteindelijk in samenspraak met de gemeente en DEM gedaan, waarbij wij op basis van de resultaten van deze verdiepende studie een voorstel zullen doen. De
pilot behoeft niet per definitie te bestaan uit de hele wijk of een complete buurt. Het resultaat kan ook
zijn dat een pilot van kleinere omvang zeer waardevol is te realiseren. Bij deze uitwerking en bij de
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invulling van de pilot zijn ook de vervangingsopgave van andere netbeheerders als Liander en de renovatieopgave van de woningcorporaties binnen Merenwijk belangrijk om mee te nemen in deze afweging.
Om deze integrale afweging te kunnen maken, wordt in deze rapportage ingegaan op de volgende onderdelen:
•

Voor de 7 deelbuurten van Merenwijk maken we in een gebiedskarakteristiek, waarmee een beschrijving van de verschillende woningen, inclusief de bouwkundige kenmerken wordt gegeven

•

We werken de genoemde warmte opties meer in detail uit en geven daarbij per deelbuurt aan wat
de technische en financiële consequenties zijn, zowel voor het opwekken en transporteren van de
warmte, als voor het afleveren en aanpassen van de woningen. Bij de financiële consequenties
maken we onderscheid in realisatie en exploitatiekosten en geven daarmee aan wat de impact op
de energielasten gaat worden

•

We geven aan op welke wijze de piek- en backup-voorzieningen kunnen worden geregeld en wat
de duurzaamheidsimpact in termen van CO2-reductie is per deelbuurt

Daarnaast zijn ook gesprekken gevoerd met Vattenfall, Eneco en Firan, waarbij hun visie op een warmtenet voor de Merenwijk is gepeild. Voorafgaand aan de uitwerking van de varianten wordt in hoofdstuk
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2 Visie van de netbeheerders
2.1

Vattenfall

Op 4 februari ’21 heeft een gesprek plaatsgevonden met Michiel Houwing van Vattenfall, waarbij ook
Martijn Spaan van de gemeente Leiden aanwezig was. Gesproken is over het bestaande warmtenet
van Vattenfall in Leiden en de kansen en mogelijkheden voor verdere uitbreiding van dit net in de Merenwijk c.q. de kansen en mogelijkheden om het warmtenet uit te breiden en ook andere warmtebronnen te benutten, waaronder de restwarmte van de RWZI nabij de wijk.
Vattenfall staat open voor invoeren van andere warmtebronnen op haar bestaande net, waarbij concreet voor de Merenwijk het idee zou kunnen zijn om een ringnet aan te leggen en middels wijkopwekstations bepaalde buurten via een secundair net aan te sluiten. Het huidige warmtenet van Vattenfall
heeft op dit moment geen uitbreidingsruimte, ook niet om voor een separaat in een piek en backup te
kunnen voorzien. Als de zogenaamde Leiding door het Midden (LdM) gerealiseerd is, zou die capaciteit
er wel weer moeten zijn. Vattenfall heeft aangegeven dat zij een leverings- en distributiebedrijf is en
heeft vanuit dat oogpunt de voorkeur voor 'eigen' leidingen in de Merenwijk. Leidingen van een andere
beheerder zijn geen ondenkbare optie, maar hebben vanuit Vattenfall niet de voorkeur. Dit heeft onder
andere te maken met regie en aansprakelijkheid. Wat betreft Vattenfall kan zowel warmte uit de LdM
als warmte vanuit de RWZI naast elkaar bestaan en hoeft een mogelijk lagere inkoopprijs voor warmte
uit de LdM als bron niet per sé te leiden tot het niet meer inkopen van warmte van de zuivering.
In een positiepaper heeft Vattenfall onlangs haar sterke voorkeur uitgesproken voor Midden Temperatuur (70°C/40°C) warmtenetten als oplossing voor verduurzaming van de bestaande bouw.

2.2

Eneco

Op 24 februari ’21 heeft een gesprek plaatsgevonden met Trude Buitenhuis van Eneco, nadat Eneco bij
de gemeente had aangegeven graag mee te willen denken in de mogelijkheden voor een warmtenet in
de Merenwijk.
Technisch gezien is voor de realisatie en exploitatie van een warmtenet voor Eneco een bepaald percentage aansluitingen een voorwaarde, waarbij het meedoen van woningcorporaties een pré is. De
combinatie van een warmtenet met een piek- of middellastvoorziening door een andere bron is interessant en belangrijk, maar de gevraagde piek door het warmtenet ziet Eneco als een belangrijk(er) element voor de haalbaarheid. Een ideale omvang van ene warmtenet behelst in de optiek van Eneco
circa 1.000 woningen, waarbij een hoofdnet met secundaire netten een goed denkbare invulling is.
Organisatorisch heeft Eneco de voorkeur om warmte-inkoop, transport en distributie en ook de aflevevan het warmtenet en de aansturing van het net (operator), waarbij participatie zeker niet wordt uitgesloten. Eneco is echter geen voorstander van een zogenaamd gesplitst model.
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Firan

Op 25 februari ’21 is een gesprek gevoerd met Theo Voskuilen en Andre Schiltmans van Firan. Aanleiding hiertoe was het zogenaamde MES-concept dat Firan propageert. Dit betreft een Modulair Energie
Systeem, dat is gebaseerd op een open-netten-strategie. Firan probeert met dit concept aan te sluiten
bij bepaalde urgenties in de wijk. Als er bepaalde ingrepen zijn voorzien (rioolvervanging of een renovatie-opgave is het de overweging waard om in dat deel van de wijk alvast een warmtenet aan te leggen
en deze te voeren met een al dan niet tijdelijke bron. Op deze manier kan een warmtenet als een groeimodel in de wijk worden gerealiseerd, waarbij Firan als minimale eenheid circa 300 – 400 woningen
met deel-warmtenet hanteert.
Interessante vraag is of het bestaande warmtenet van Vattenfall verder uitgekoeld kan worden. In dat
geval zou de huidige retourleiding van Vattenfall als een gecascadeerd warmtenet benut kunnen worden voor de Merenwijk.
Organisatorisch ziet Firan een gesplitst model voor zich, waarbij zij de rol van netbeheerder kunnen en
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3 Wijkkarakteristiek
3.1

Binding met en opbouw van de Merenwijk

De Merenwijk in Leiden kent een gevarieerde leeftijdsopbouw met een gemiddelde leeftijd die iets hoger ligt dan het gemiddelde van Leiden als totaal. In Figuur 3.1 is deze leeftijdsopbouw weergegeven.
Kennelijk is het prettig wonen in de Merenwijk; alle leeftijdscategorieën blijven langer in de Merenwijk
wonen dan de gemiddelde woonduur in Leiden, zie Figuur 3.3. Op basis hiervan zou kunnen worden
geconcludeerd dat eenmaal verkregen commitment in de wijk niet aan grote veranderingen onderhevig
is als gevolg van wisselingen van de bewoners. Dit is een belangrijk gegeven voor het verkrijgen van
commitment voor een duurzame warmtevoorziening in de Merenwijk.

Figuur 3.2: Woonduur in de Merenwijk (bron: Sociaal wijkprofiel 2018 Merenwijk, www.leidenincijfers.nl)

Concept

Figuur 3.1: Leeftijdsopbouw De Merenwijk (bron: Sociaal wijkprofiel 2018 Merenwijk, www.leidenincijfers.nl)

11/44

Kenmerk

R001-1321955SCB-V01

De Merenwijk bestaat uit 6.087 woningen, die voor het grootste gedeelte dateren uit de jaren ’70 van de
vorige eeuw. In Figuur 3.3 zijn de woningen ingedeeld naar bouwjaarcategorie weergegeven.

Figuur 3.3: Locatie woningen per bouwjaarcategorie, Leiden Merenwijk

Vervolgens is in Figuur 3.4 het woningtype weergegeven. Dit zijn (bij de bouw) vergelijkbare woningen.
Door één woning per woningtype als referentiewoning te betitelen kan door middel van circa 22 wonin-
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Figuur 3.4 Woningtype Leiden Merenwijk

3.2

Eerste karakterisering warmtevraag

Uit eerder onderzoek van Duurzame Energie Merenwijk is gebleken dat het gemiddelde gasverbruik
van een grondgebonden woning 1.330 m3 aardgas per jaar is (gegevens van 2018). Voor een gemiddelde meergezinswoning is aan de hand van CBS data (2018) 1 een aanname gedaan van 850 m3
aardgas per jaar. Deze ‘benchmark’ data wordt ook gebruikt in het Vesta MAIS-model; een ruimtelijk
energiemodel voor de gebouwde omgeving, opgezet in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aan de hand van verschillende factoren zijn in onze eerdere studie uit 2020 de woningen
geclusterd, waarvan het resultaat is weergeven in Figuur 3.5. De 7 clusters zijn gebaseerd op de vol•

Bouwjaar

•

Energielabel voor zover bekend

•

Type woningen (grondgebonden of meergezins)

•

Concentratie van woningen

•

Ruimtelijke restricties zoals wegen

•

Wel of niet aangesloten aan warmtenet Vattenfall

•

Minimaal 450 woningen voor een economisch aantrekkelijk cluster

1
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Figuur 3.5: Clusters woningen Leiden Merenwijk

Aan de hand van bovengenoemde gemiddelde warmtevraag is de totale warmtevraag per cluster bepaald en uitgedrukt in aardgasverbruik in m3/jaar en warmtevraag in GJ/jaar (zie Tabel 3.1). De omrekenfactor van m3 naar GJ is 35,17; het aantal m3 dient vermenigvuldigt te worden met 35,17 en daarna
gedeeld te worden door 1.000, wat dan het aantal GJ’s oplevert. Dit is de standaard conversiefactor die
gehanteerd wordt.
Daarnaast is het gevraagde vermogen van elk cluster bepaald. Voor een typische woning gebouwd tussen 1970 en 1985 kan 90 W/m2 als vuistregel voor de vermogensvraag voor ruimteverwarming gebruikt
worden. Voor het tapwater is uitgegaan van een gemiddelde boilerinhoud van 100 L met een acceptabele opwarmtijd van 3 uur. Voor een gemiddelde woning is de vermogensvraag dan 10 (ruimteverwarming) + 2 (tapwater) = 12 kW. Dit vermogen is dus de hoeveelheid energie die voor verwarming en
warm water nodig is. Afhankelijk van het aantal uren dat dit vermogen geleverd moet worden, kan uiteindelijk het aantal kWh worden bepaald door het vermogen (kW) te vermenigvuldigen met het aantal
uren (h).

Cluster

% grondgebon-

Aardgasverbruik

Warmtevraag

woningbouw

den; meergezins

m3/jaar

GJ/jaar

Leedenwijk - Noord 1984

7,5

100; 0

609.000

21.400

Zijlwijk - Noord 1974

8,0

100; 0

654.000

23.000

Zijlwijk - Noord 1975

9,5

88; 12

734.000

25.800

Leedenwijk - Noord 1977

11,0

84; 16

848.000

29.800

Leedenwijk - Zuid /

11,5

100; 0

926.000

32.600

Slaaghwijk West

% van totale
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36,5

1; 99

1.898.000

66.800

Zijlwijk - Zuid

16,0

100; 0

1.292.000

45.400

Totaal

100,0

80; 20

6.961.000

244.800

Oost

Deze warmtevraag is vervolgens ten behoeve van nieuwe clustering opnieuw berekend, waarbij clusters op basis van benodigd vermogen zijn gedimensioneerd. In paragraaf 5.3 wordt hier in meer detail
op ingegaan, en zijn de nieuwe clusters bepaald.
In Figuur 3.6 is de berekende warmtevraag per object weergegeven. De methodiek voor deze berekening is afgeleid uit de methodiek van de Vesta Mais model (2019). De CBS gasverbruiken (2018) dienen als input voor het bepalen van de warmtevraag op woningniveau. Deze CBS data is met de werkelijke verbruiken uitgesplitst naar woningtype, bouwjaarklasse en oppervlakteklasse. Op deze gasverbruiken is 37 m3/woning in mindering gebracht om te corrigeren voor kookgas. Voor het omrekenen van
het totale gasverbruik in m3 naar GJ is gebruik gemaakt van de energie inhoud van aardgas op onderwaarde (31,65 MJ/m3). De tapwatervraag is een vast kental per woning en varieert tussen de 7 en 15
GJ afhankelijk van het type woning. Voor de vraag naar warmtapwater is rekening gehouden met 72%
boilerrendement. Om het deel aan ruimteverwarming te bepalen is de tapwatervraag in mindering gebracht van het totaal. De ruimteverwarming is berekend op basis van een gasketel rendement welke
tussen de 82% en 105% ligt afhankelijk van het bouwjaar en de type woning.
Het benodigde opwekvermogen hebben we vervolgens zelf bepaald op basis van een realistisch aantal
vollasturen per woningcategorie (een woningcategorie bevat in dit geval een woningtype en een bouw-

Figuur 3.6 Warmtevraag in GJ per woning, zoals door Syntraal berekend
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jaar).
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Energiebesparingspotentieel

De geregistreerde energielabels verschillen en zijn weergegeven in Figuur 3.7.

Figuur 3.7 Geregistreerde energielabels Leiden Merenwijk

Gemiddeld gezien hebben de woningen energielabel C of D. De meeste woningen zijn gebouwd in de
jaren 70 en 80. Zij hebben wel een spouw, maar deze is niet voorzien van isolatie. Daarnaast is bij sommige woningen wel, en andere woningen geen dakisolatie aanwezig. Glas is vanuit de bouw nog enkelglas, maar het is waarschijnlijk dat dit in veel gevallen al vervangen is. Een label C is overigens geen
heel slecht label. Voor woningen, waar het enkel glas nog vervangen moet worden, of waarvan de kozijnen aan vervanging toe zijn is HR++ glas de meest rendabele vervangingsoptie.
Duurzame Energie Merenwijk heeft reeds een studie gemaakt en het energiebesparingspotentieel in
kaart gebracht. Dat is vooral spouwmuurisolatie en eventuele glasvervanging. Ook dakisolatie is belangrijk, ook al zie je wel vaak, dat dit één van de eerste maatregelen is die bewoners zelf oppakken.
Na onderzoek van Duurzame Energie Merenwijk is een inschatting gemaakt dat een gemiddelde ener-

De besparing op het (piek)vermogen die behaald KAN worden op de ruimteverwarming is ingeschat op
17-25%. In de berekeningen voor de opwekopties is vooralsnog geen rekening gehouden met isolatie,
het later toepassen van isolatie zal dus leiden tot lagere opwekkosten.

Concept

giebesparing van 30% over de jaarlijkse warmtevraag te behalen valt na isolatiemaatregelen.
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Koudevraag

Voor de woningen is er op dit moment geen koudevraag bekend. Waarschijnlijk zijn er wat woningen
die een airco hebben. Om koude in de bestaande woningen af te kunnen geven is het belangrijk om
een nieuw koude-afgiftesysteem te realiseren, omdat radiatoren ongeschikt zijn voor de afgifte van koeling. Het is wel mogelijk te koelen via vloerverwarming en via geblazen convectoren. Omdat deze systemen nu niet aanwezig zijn, gaan we ervan uit dat koeling niet nodig is. We vergelijken de systemen
dus alleen op basis van de potentie om warmte te leveren. Van de vergeleken opties heeft alleen de

Concept

optie met een warmtepomp in de woning de mogelijkheid om te koelen.
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4 Intermezzo verwarmingstechnologie
4.1

Introductie

In zijn algemeenheid wordt gezegd, het is noodzakelijk om te isoleren, of “alleen een huis met label A of
B is geschikt om te verwarmen met individuele warmtepompen”. Dat is echter niet de hele waarheid. De
doorslaggevende factor voor de mogelijkheid van individuele warmtepompen (maar ook warmtenet opties) is de benodigde aanvoer- en retourtemperatuur van de verwarming om het huis warm te krijgen.
De aanvoertemperatuur is de temperatuur die de ketel levert, de retourtemperatuur is de temperatuur
die terug naar de ketel komt, nadat deze is gebruikt om het huis te verwarmen. In de jaren 70 was de
radiator de meest gekozen optie voor verwarming. De bijzonderheden van de radiator worden in de onderstaande paragraaf besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 verder uitgewerkt hoeveel procent
van het oorspronkelijke vermogen nog afgegeven kan worden met verlaagde aanvoertemperatuur.

4.2

Factsheet radiatoren

4.2.1

Beschrijving

Radiatoren kunnen zowel elektrisch zijn als gebruik maken van warm
water. Onderstaande factsheet gaat in op watergedragen systemen,
aangezien die het meest voorkomend zijn. Om de warmte zo goed mogelijk via de radiatoroppervlakte aan de omgeving af te geven, moeten
radiatoren een goede warmtegeleiding hebben en bestaan daarom
meestal uit metaal.
De werking van radiatoren is gegeven in de naam. Warmteoverdracht
vindt primair plaats door straling (radiatie). Om een goede stralingsoverdracht te krijgen is een groot oppervlakte gericht naar de te ver-

Figuur 4.1 Voorbeeld van een

warmen ruimte wenselijk. Daarnaast is een hoge aanvoertemperatuur

radiator

gewenst, omdat de hoeveelheid over te dragen stralingswarmte toeneemt met de 4e macht van de temperatuur (in graden Kelvin).

4.2.2

Typen radiatoren

Radiatoren geven niet alleen warmte af door straling, maar warmte wordt ook overgedragen door (natuurlijke) convectie. Dat is de overdracht ten gevolge van de luchtstroming die ontstaat door het temperatuurverschil. Daarnaast is er nog geleiding, maar dat effect is voor radiatoren minimaal. Om de warmteoverdracht toe te laten nemen, worden er vaak nog lamellen aan de achterkant van de radiatorplaat
aangebracht. Deze dienen in het bijzonder om de warmteoverdracht door convectie toe te laten nemen.

Concept

Dit heeft geleid tot een aantal standaard types, welke geïllustreerd zijn in Figuur 4.2.
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Figuur 4.2 Een aantal veel voorkomende radiatortypes [Radson.com].

Het eerste getal staat voor het aantal stralingspanelen. Het tweede getal staat voor het aantal convectielamellen. Het meest simpele type is type 10. Dat bestaat uit 1 rechthoekig paneel en geen convectielamellen. Type 11, heeft 1 stralingspaneel, en 1 convectielamel, en type 21 heeft twee verticale panelen
en 1 convectielamel, zie ook Figuur 4.2. Naast deze “moderne” radiatortypes zijn er nog oudere types,
die wellicht ook nog in de Merenwijk voorkomen, zie Figuur 4.3. Deze radiatoren hebben vaak een grote
waterinhoud en grote thermische massa, waardoor ze een grote traagheid hebben. Een moderne radiator met hetzelfde oppervlak zal normaliter meer vermogen afgeven.

Daarnaast komt men ook wel de term “convectorradiatoren” tegen, maar dit zijn geen radiatoren, maar
convectoren.

Concept

Figuur 4.3 Voorbeeld oude radiator
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Eigenschappen

Doordat radiatoren gebruik maken van straling als één van de warmteoverdrachtsmechanismen, wordt
een persoon die voor de radiator zit al warm, voordat de lucht warm is. Deze stralingswarmte wordt
vaak als aangenaam ervaren, zeker door ouderen. Het gevolg kan zijn dat de gevoelstemperatuur hoger is bij radiatoren, dan bij andere types van verwarming. Bovendien zal een radiator (indien, niet ingebouwd) ook zorgen voor directe aanstraling van de muren, die daarmee in principe ook niet meer koud
aanvoelen. Dit is ook een nadeel, aangezien de muur achter de radiator hierdoor behoorlijk warm wordt,
en zal zorgen voor excessieve warmteverliezen (zeker bij enkelsteensmuren of dubbelsteensmuren met
spouw, maar zonder isolatie).
Er wordt nog wel eens als argument aangevoerd dat radiatoren relatief traag en energie-inefficiënt reageren, in vergelijking met convectoren omdat ze een wat hoger watervolume hebben. De reactiesnelheid is echter vele malen van factoren hoger dan bij vloerverwarming. De traagheid kan in het bijzonder
leiden tot een redelijke overshoot van de ingestelde temperatuur. Er moet echter gemeld worden, dat
modernere thermostaten hiermee overweg zouden moeten kunnen. Radiatoren zijn vaak overgedimensioneerd. Om die reden is het mogelijk om in de nacht de temperatuur te verlagen, en deze vaak binnen
een uur weer op de gewenste dagtemperatuur te krijgen. De opkomst van moderne thermostaten maakt
het mogelijk om deze opwarmcurve in te programmeren of zelf aan te laten leren, waardoor een wat
langzamere opwarmcurve geen probleem hoeft te zijn.

4.2.4

Naar lage temperatuur

Zoals reeds aangegeven zijn radiatoren bedoeld voor hoge aanvoertemperatuur. Bij lagere aanvoertemperatuur daalt het afgegeven vermogen significant. Er zijn tabellen beschikbaar die aangeven hoe
sterk dit verband is, hier zal in paragraaf 4.3 verder op ingegaan worden. Het kan ook benaderd worden
door aan te nemen dat de radiator een pure straler is.
Het is bij bestaande panden interessant om te kijken in hoeverre de aanvoertemperatuur naar de radiatoren naar beneden kan, aangezien het vermogen overgedimensioneerd is. Dit is echter gelimiteerd.
Om dan alsnog voldoende verwarmingsvermogen te leveren zijn er drie opties:
1)

Monteer ventilatoren op de radiatoren, om de warmteoverdracht te verhogen. De climatebooster (climatebooster.nl) is hier een voorbeeld van. Deze zijn vooral toepasbaar voor 2 en 3 bladige radiatoren (type 20, 21, 22, 31 etc) en niet voor enkelbladige radiatoren. De aanvoertemperatuur kan volgens de fabrikant hiermee met circa 15°C worden verlaagd. Dit kan soms net
genoeg zijn om wel met een warmtepomp uit de voeten te kunnen.

2)

Schakel een andere warmteopwekker na de radiator (bijvoorbeeld luchtverwarming).

3)

Vervang de radiator door een “grotere” (dit kan ook van type 11 naar type 21 zijn met zelfde
overige maten, of een ander warmte-afgiftesysteem, bijvoorbeeld een convector of vloerver-

Concept

warming (deze laatste is in de Merenwijk alleen mogelijk na ingrijpende renovatie)
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Invloed van aanvoer- en retourtemperatuur op het door de radiator afgegeven
vermogen

Zoals hierboven ook reeds aangegeven is de aanvoer- en retourtemperatuur naar de radiator zeer belangrijk voor het af te geven vermogen. De invloed hiervan is aangegeven in Tabel 4.1, waarbij een
aanvoertemperatuur van 80°C en een retourtemperatuur van 60°C als 100% is gedefinieerd.
Wanneer deze radiator op een middentemperatuurnet van 70°C/40°C aangesloten zou worden, dan
kan deze radiator nog 58% van het vermogen afgeven. Bij 65°C/45°C (meer representatief voor een
eigen bronwarmtepomp in de woning) kan 61% van het vermogen afgegeven worden.
Wanneer het technisch mogelijk is om een woning met een aansluiting op een 70/40 net te verwarmen, dan is het ook technisch mogelijk om een eigen bronwarmtepomp in de woning toe te
passen.
Bij een aanvoertemperatuur van 55°C en retour temperatuur van 35°C is dat slechts 38% van het oorspronkelijk vermogen.
Het is duidelijk dat als de woning zich nog in de originele staat bevindt, dat een aanvoertemperatuur van 55°C, lees een lucht-waterwarmtepomp, niet mogelijk is voor de woning zonder woningaanpassingen.
Zelfs met alleen isolatiemaatregelen en dus zonder aanpassingen aan het warmte-afgifte systeem is
dat een uitdaging. Dit wijst erop dat voor lucht-water warmtepompen aanpassingen aan het warmteafgifte systeem sowieso noodzakelijk is.
Het is echter ook niet zeker, dat een temperatuurregime van 70/40 voor iedere woning zonder meer
mogelijk is. Als een verhoogde snelheid in het verwarmingssysteem mogelijk is, is een aanvoertemperatuur van 65°C en een retourtemperatuur van 55°C hoogstwaarschijnlijk wel mogelijk zonder gebouwaanpassingen.
Tabel 4.1 Invloed van aanvoer- en retourtemperatuur van de verwarming op het af te geven vermogen bij een
ruimtetemperatuur van 20°C, op basis van informatie van Radson.
Aanvoertemperatuur [°C]

Retourtemperatuur [°C]

Percentage van oorspronkelijk

90

70

125

80

60

100

70

40

58

65

45

61

55

35

38

55

45

51

65

55

75

Concept

geïnstalleerd vermogen [%]
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Het is echter ook goed om op te merken dat radiatoren qua grootte vaak gelijk gekozen worden met de
breedte van het raam (dat is geen toeval, dat voorkomt de koudeval), maar daarmee is het zeker mogelijk dat de verwarming deels gedimensioneerd werd op de breedte van het raam en niet zozeer op het
benodigde vermogen voor de ruimte. Het is raadzaam om per woningtype een referentiewoning te kiezen en te kijken wat er mogelijk is in termen van aanvoer- en retourtemperatuur verlaging en waar de

Concept

belemmeringen zitten.
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5 Warmteopties
In dit hoofdstuk worden de warmteopties uitgewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt in collectieve
voorziening middels een warmtenet en een kleine collectieve voorziening middels een warmtenet, in
combinatie met bodemlussen.

5.1

Warmte-varianten

De volgende vijf varianten zijn nader uitgewerkt, te weten:
•

Uitbreiding bestaand warmtenet Vattenfall

•

Een middentemperatuur (“70/40”) net

•

Een wijk WKO met wijk warmtepomp, met een distributienet op 70/40. De bronwarmte van de
RWZI (en eventuele overige bronnen) wordt gebruikt voor balancering van WKO en een stukje extra capaciteit. Voor de piek wordt een kleine lucht-water warmtepomp aanbevolen.

•

Een bronnet. Een bronnet levert water van lage temperatuur (zo’n 15 graden) aan de woningen, die
elk hun eigen warmtepomp hebben. Deze configuratie heeft het nadeel dat ieder huis een warmtepomp heeft en een bijbehorende zware energie-aansluiting. Een temperatuur van 65°C kan op
deze manier door de warmtepomp worden geleverd. Het voordeel van deze configuratie is het ontbreken van een technology lock-in. Het rendement van de warmtepomp kan altijd verhoogd worden
door, door de jaren heen het verwarmingssysteem en/of isolatieniveau aan te passen. Bovendien
kan in de lente en herfst een lagere stooktemperatuur opgewekt worden, waardoor het energetisch
rendement naar verwachting boven het energetisch rendement van een 70/40 net komt. Bronenergie wordt geleverd door de RWZI de WKO’s en een kleine lucht-water warmtepomp voor de piek.
Ook TEO kan gebruikt worden

•

Klein collectief bodemlussennet

Deze varianten zullen vergeleken worden met een individuele oplossing middels luchtwarmtepompen.

5.2

Uitbreiding warmtenet Vattenfall

Vattenfall voorziet een deel van Merenwijk van warmte middels een warmtenet, dat vrijwel geheel is opgewekt in de centrale van Uniper in Leiden. Eén van de varianten zou zijn om vast te stellen in hoeverre
het warmtenet van Vattenfall uitgebreid en benut kan worden met inkoppeling van andere warmtebronnen vanuit de omgeving. Hierover is met Vattenfall gesproken, waarbij is geconcludeerd dat uitbreiding
op korte termijn niet mogelijk is doordat de huidige opwekcapaciteit haar maximale vermogen heeft bereikt (zie ook paragraaf 2.1). Ook het voorzien in een piek- en backup-voorziening vanuit het huidige
warmtenet in een nieuw te ontwikkelen en aan te leggen warmtenet behoort vanwege bovengenoemde
reden op dit moment niet tot de mogelijkheden.

voed met duurzame bronnen, maar ziet daarbij voor haar de rol van leverings- en distributiebedrijf weggelegd, met regie en sturing van de warmte-opwek, -distributie en -levering.

Concept

Vattenfall staat open voor realisatie en exploitatie van ene (separaat) warmtenet in de Merenwijk, ge-
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Geconcludeerd moet worden dat uitbreiding van het huidige warmtenet van Vattenfall op dit moment
niet tot de mogelijkheden behoord, waarmee verdere uitwerking van deze optie niet opportuun is.

5.3

Collectieve warmtenet varianten

De collectieve varianten lijken veel op elkaar als het gaat om de bron en de opslag, maar verschillen
wezenlijk met betrekking tot de locatie waar de opslag en de opwekking van de warmte plaats vindt. Er
zijn drie scenario’s uitgewerkt die passen bij de infrastructuur van de wijk. Er is een doorrekening gemaakt voor de hele Merenwijk, waarbij alleen de utiliteit en het gedeelte van Slaaghwijk dat reeds is
aangesloten op het warmtenet van Vattenfall buiten beschouwing is gelaten.
Voor de totale gelijktijdige vraag is een warmtevraag van 21,3 MW berekend. Uitgaande van een COP
van 3,5 (dit is voor het berekenen van het benodigde bronvermogen een conservatieve waarde, want
hoe hoger de COP, hoe meer bronvermogen nodig is), is 15,2 MW bronvermogen nodig. Deze kan worden afgedekt als weergegeven in Figuur 5.1.
Tabel 5.1 Opbouw opwek
Bron

Aantal

Type bron

Vermogen per

Vermogen

bron

totaal

[MW]

[MW]

RWZI Leiden-Noord

1

Basislast

5,3

5,3

WKO

11

In de zomer opslag van warmte

0,5

5,75

LT-lucht warmtepomp

NTB

NTB

4,2

RWZI, in de winter levering
Piekbron

Totaal bronvermogen

15,2

Het WKO-vermogen is afgeleid op basis van een maximale infiltratie en onttrekking per bron van 90
m3/uur, zoals reeds door adviesbureau IF-technology bepaald voor Poelgeest en een standaard temperatuurverschil tussen onttrokken en geïnfiltreerd grondwater van 5°C. Gezien de nabijheid van Poelgeest is er geen reden om aan te nemen dat het maximale onttrekkingsdebiet hier afwijkt. Desalniettemin dient dit debiet in een later stadium geverifieerd te worden.
Als piekcapaciteit is gekozen voor lage temperatuur lucht-water warmtepompen, die brontemperatuur
leveren. Deze zullen alleen hartje winter draaien. De hiervoor benodigde techniek is gelijk aan de techiek voor vriescellen.

5.3.1

Variant 1: Middentemperatuur (70/40) warmtenet

Een middentemperatuurnet heeft een aanvoertemperatuur van 70°C en een retourtemperatuur van
deze aanvoertemperatuur zeer geschikt voor bestaande bouw. Wél moet nog in detail worden bekeken
óf dit in de Merenwijk ook zonder verwarmingsaanpassing en/of isolatie mogelijk is, zie ook de overwegingen in hoofdstuk 4. De maximale grootte van een 70/40 subnet is circa 2 MW. Omdat de vraag van
de wijk veel groter is, is een hoofddistributienet nodig welke op een iets hogere temperatuur staat.
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Hiervoor is uitgegaan van een 75/45 hoofdnet, met warmteoverdracht via platenwarmtewisselaars naar
het 70/40 subnet. Dit net gaat uit van centrale opwek vanuit de bronnen. De WKO’s moeten dan ook in
de buurt van de hoofdbron (de RWZI) geplaatst zijn, net als de piek lucht-water warmtepompen. De opzet voor de Merenwijk is dan schematisch gegeven in Figuur 5.1 en Figuur 5.2. Deze variant is vervolgens doorgerekend met specialistische software voor het bepalen van de kosten voor een meest economisch warmtenet (Comsof Heat). Een eerste loop van het net en verdeling in clusters is gegeven in
Figuur 5.3. Hiermee is een eerste iteratie van een leidingnet gedimensioneerd en zijn de kosten bepaald voor een 70/40 warmtenet. Let wel, dit is een eerste iteratie met nog een vrij grote onzekerheidsmarge, maar deze is wel zeer geschikt om varianten te vergelijken.

Figuur 5.1 Midden-temperatuur warmtenet winter. Warmte wordt onttrokken uit de zuivering en de WKO en in
een centrale warmtepomp opgewaardeerd naar hoge temperatuur, welke door de wijk getransporteerd wordt.
In de wijk staat een onderstation welke hoofdnet van wijknet scheidt. De warmte wordt gebruikt voor verwar-
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ming en douche
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Figuur 5.2 Midden-temperatuur warmtenet zomer. Warmte wordt gewonnen bij de zuivering en deels opgeslagen bij de WKO’s in de buurt van de zuivering en deels gebruikt in de centrale warmtepomp. Er wordt hoge
temperatuur warmte door het hoofdnet getransporteerd en via het onderstation met midden-temperatuur de

Concept

wijk in. Hier wordt het gebruikt om te douchen
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Figuur 5.3 Opzet warmtenet en clusters voor nieuw 70/40 warmtenet

Voor deze variant zijn de investeringskosten bepaald. Deze geven vooral een goed inzicht in de bij-

Figuur 5.4 Verdeling kosten-componenten

Concept

drage van de verschillende componenten in de kosten.
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Tabel 5.2 Opbouw materiaalkosten voor middentemperatuurnet (excl. BTW)
Investering
Huisaansluiting

33%

€ 9.854.818

15%

€ 13.661.867

21%

Investering huishouden
Wijkdistributienet

%

€ 20.849.224

Hoofdtransportnet

€ 4.476.214

7%

Warmteopwekking

€ 15.245.000

24%

Totale investering materiaal

€ 64.087.123
€ 16.127

Gemiddeld investering materiaal per
woning
Tabel 5.3 Totale investering (excl. BTW)

Investering totaal

Investering
per huishouden

Investering materiaal collectief deel
Projectkosten

25%

Investering bewoners
Subtotaal
Onvoorzien

15%

Totaal

€ 54.232.304

€ 13.647

€ 13.558.076

€ 3.412

€ 9.854.818

€ 2.480

€ 77.645.199

€ 19.538

€ 11.646.780

€ 2.931

€ 89.291.978

€ 22.469

De investering voor de bewoner bevat de posten als weergegeven in Tabel 5.4. Voor de inductieplaat
zijn de kosten van een middle-of-the range inductieplaat aangehouden. Er zijn geen kosten voor nieuwe
pannen gehanteerd. Enerzijds omdat een deel van de pannen mogelijk sowieso geschikt zijn, en anderzijds omdat de inductiekookplaat al ruim begroot is.
Tabel 5.4 Investering huishouden (excl. BTW)
Investering
[EUR]
Inductiekookplaat

545

Stopcontact in keuken+leiding

160

Aanpassing groepenkast voor inductie

288

Inpandige aanpassing voor aansluiting 70/40 net

1.500

Totaal

2.493

Een centrale warmteopwekking met warmte van de RWZI komt in aanmerking voor SDE++. Voor een
gestaffelde uitvoering is het mogelijk om het project op te breken in verschillende stukjes, maar omdat
plannen. Dat zal waarschijnlijk ook betekenen dat de warmtepomp dan uit meerdere warmtepompen
moet bestaan, in overeenstemming met de SDE-regeling. Daarnaast gaat de SDE++-regeling uit van
zeer veel vollasturen (eigenlijk basislast), die per definitie niet passen bij het volledig aardgasvrij maken
van een woonwijk. Momenteel gaat de SDE++ visie niet verder dan het leveren van basislast.
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Uiteindelijk komt de RWZI wel op veel vollasturen, maar het te installeren warmtepompvermogen heeft
een “laag” aantal vollasturen, indicatief 1600-2000 uren. Het zou wenselijk zijn als de SDE++ dusdanig
opgezet zou zijn, dat het volledig aardgasvrij maken van een woonwijk rendabel zou zijn.

5.3.2

Wijkwarmtenet met wijk WKO

De variant van een wijk of buurt-warmtenet en WKO wijkt af van het middentemperatuurnet, doordat nu
niet gekozen wordt voor een hoofddistributienet op een temperatuur van 75°C/45°C, maar juist voor
een hoofddistributienet op brontemperatuur. In de wijk wordt de warmtepomp geplaatst welke de temperatuur verhoogt naar 70°C, waardoor er sprake is van een middentemperatuurnet in de wijk/buurt.
Door de opwekking in de buurt te plaatsen, kan de WKO ook in de buurt liggen, waardoor er als vanzelf
een geografische spreiding voor de WKO’s ontstaat. Ook hoeft het hoofdnet hierdoor alleen het vermogen vanaf de zuivering te verdelen, waardoor het te leveren vermogen door het hoofdnet (en dientengevolge de afmetingen) afneemt.

Figuur 5.5 Winterscenario bij wijk WKO en wijk warmtepomp. Warmte wordt gewonnen bij de zuivering en
naar de wijk getransporteerd. Extra warmte wordt onttrokken uit de WKO in de wijk. Deze warmte wordt door
een warmtepomp opgewaardeerd naar hoge temperatuur voor het warmtenet, waarmee de woning verwarmd
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Figuur 5.6 Zomerscenario bij wijk WKO en wijk warmtepomp. Warmte wordt gewonnen bij de rioolwaterzuivering (en eventuele overige bronnen) en getransporteerd naar de wijk, waar het wordt opgeslagen in een WKO

Figuur 5.7 Opzet ZLT hoofddistributienet met WKO én warmtepomp in de wijk met 70/40 wijkdistributienet
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Figuur 5.8 Verdeling kosten wijk-warmtepomp en wijk-WKO
Tabel 5.5 Investering in materiaal wijk-warmtepomp en wijk WKO (excl. BTW)
Investering

%

€ 20.849.224

33%

€ 9.854.818

16%

Wijkdistributienet

€ 13.661.867

22%

Hoofdtransportnet

€ 3.384.716

5%

Warmteopwekking

€ 15.698.600

25%

Totaal

€ 63.449.225

Huisaansluiting
Investering huishouden

€ 15.966

Gemiddeld per woning

In deze variant zijn de kosten van het hoofdtransportnet lager dan in de versie van het complete midden-temperatuur net. Dat is ook logisch, omdat er minder vermogen door het hoofdnet hoeft te worden
getransporteerd door de keuze van een WKO in de wijk, bovendien zijn de leidingen ongeïsoleerd. De
kosten van de warmteopwekking ligt wel iets hoger, omdat er in iedere wijk een opwekstation gebouwd
moet worden.
De kosten voor de bewoner zijn gelijk aan de variant met MT-warmtenet en zijn onderverdeeld in Tabel
5.4.
Tabel 5.6 Totaaloverzicht investering wijk-warmtepomp en wijk-WKO (excl. BTW)
Investeringen

Investering totaal

Investering per huis-

€ 53.594.407

€ 13.486

€ 13.398.602

€ 3.372

Bewonerskosten

€ 9.854.818

€ 2.480

Subtotaal

€ 76.847.827

€ 19.338

Investering materiaal collectief deel
Projectkosten

25%

Concept

houden
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Onvoorzien

15%

Totaal

€ 11.527.174

€ 2.901

€ 88.375.001

€ 22.238

Gemiddeld genomen zijn de investeringskosten voor een middentemperatuurnet en de versie met wijkwarmtepomp vrijwel vergelijkbaar.
Ook centrale warmteopwekking in de wijk met warmte van de RWZI komt in aanmerking voor SDE++.
Voor een gestaffelde uitvoering is het mogelijk om het project op te breken in verschillende stukjes,
maar omdat SDE++ alleen aangevraagd kan worden op “nieuwe installaties”, is het erg belangrijk om
dit goed te plannen. Daarnaast gaat de SDE++-regeling uit van zeer veel vollasturen (eigenlijk basislast), die per definitie niet passen bij het volledig aardgasvrij maken van een woonwijk. Momenteel gaat
de SDE++ visie niet verder dan het leveren van basislast. Uiteindelijk komt de RWZI wel op veel vollasturen, maar het te installeren warmtepompvermogen heeft een “laag” aantal vollasturen, indicatief 16002000 uren. Het zou wenselijk zijn als de SDE++ dusdanig opgezet zou zijn, dat het volledig aardgasvrij
maken van een woonwijk rendabel zou zijn.

5.3.3

Bronnet

Een bronnet met een warmtepomp per woning kan geen aanvoertemperatuur van 70°C leveren. De
maximumtemperatuur is 65°C, maar omdat de warmtepomp in de woning is geïnstalleerd én de oorspronkelijke verwarmingsinstallatie ontworpen was voor een temperatuurverschil van 20°C, kan het verwarmingssysteem opereren op 65/45. Een verwarmingssysteem op deze temperatuur levert zelfs iets
meer vermogen per m2 verwarmingsoppervlak dan een 70/40 verwarmingssysteem, zie voor verdere
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details Tabel 4.1.
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Figuur 5.9 Warmtevoorziening in de winter met wijk WKO en warmtepomp in de woning. Warmte wordt gewonnen op de zuivering en gaat via het lage temperatuur distributienet naar de wijk. Daar wordt de lage temperatuur van de WKO toegevoegd. Pas in de woning wordt deze lage temperatuur naar de gebruikstempera-

Figuur 5.10 In de zomer wordt warmte gewonnen uit de zuivering. Deze wordt via het lage temperatuur netwerk naar de wijk WKO getransporteerd voor opslag. Een deel gaat verder het wijknet in waar het gebruikt
kan worden voor koeling van de woning óf gebruikt kan worden voor douchen.
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tuur opgewarmd voor douchen en verwarming. Deze laatste is woningspecifiek.
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Figuur 5.11 Opzet bronnet met iedere wijk zijn eigen WKO en warmte-opwekking in de woning

Ook deze variant is doorgerekend in Comsof Heat. Hierbij zijn de kosten van de leidingen in de wijk mo-

Figuur 5.12 Kostenverdeling warmtepomp per woning

Concept

gelijk licht overschat.
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Tabel 5.7 Materiaalkosten voor warmtepomp per woning (excl. BTW)
Investering

%

Huisaansluiting

€ 15.877.963

19%

Investering huishouden

€ 43.942.408

54%

Wijkdistributienet

€ 10.845.248

13%

Hoofdtransportnet

€ 3.404.220

4%

Warmteopwekking

€ 7.833.600

10%

€ 81.903.439

Totaal

€ 20.610

Totaal per woning
Tabel 5.8 Totale investeringskosten (excl. BTW)

Investering totaal

Investering per
huishouden

€ 37.961.031

€ 9.552

€ 9.490.258

€ 2.388

Bewonerskosten

€ 43.942.408

€ 11.057

Subtotaal

€ 91.393.697

€ 22.998

Investering materiaal collectief deel
Projectkosten

Onvoorzien

25%

15%

Totaal

€ 13.709.055

€ 3.450

€ 105.102.751

€ 26.448

De investering per woning voor deze variant is hoger. De investering voor de bewoner is ook hoger,
omdat de investering in de warmtepomp hierin opgenomen is. De ISDE is hier reeds van afgetrokken.
Eventueel zouden de kosten voor de warmtepomp ook in een huurconstructie opgenomen kunnen worden.
Tabel 5.9 Kosten per huishouden vast deel (excl. BTW)
Investering
[EUR]
Inductiekookplaat

545

Stopcontact in keuken+leiding

160

Vergroten aansluiting naar 3x25A

269

(te betalen aan Liander)
Nieuwe groepenkast 3-fase incl. Perilex

1653

Inpandige aanpassing voor aansluiting warmtepomp

1500

Totaal excl. BTW

4.127

Tabel 5.10 Kosten per huishouden warmtepomp (mogelijk als aanschaf of huur)
Investering
Warmtepomp
a

ISDE

Totaal excl. BTW
a

3000 euro teruggave

8.823
-2.479
6.344

Concept
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Hoewel deze variant duurder is, vooral voor de initiële (en ook vervangingsinvestering) die van de bewoner wordt gevraagd is de kostenstructuur ook wezenlijk anders. In deze variant kan er alleen een
vast tarief gevraagd worden voor een aansluiting op het warmtenet (bovendien gereguleerd in de warmtewet). De bewoner zelf koopt de stroom in (of wekt die op) en wekt de warmte op. Dit betekent ook dat
de bewoner zelf voordeel heeft van het verlagen van de aanvoertemperatuur, bijvoorbeeld als op een
bepaald moment de verwarming vervangen moet worden. In dit scenario heeft de bewoner er baat bij
om een iets grotere (niet per definitie duurdere!) verwarming te kopen, omdat dit zich terug gaat verdienen door een hoger rendement van warmteopwekking, terwijl in het scenario van 70/40 distributie naar
de woning, temperatuurverlaging niet loont.

5.3.4

Kosten van de varianten vergeleken met huidig scenario

Om te kijken wat de invloed is op de jaarlijkse kosten, is het scenario met gas, vergeleken met de uitgewerkte collectieve scenario’s. De kosten van deze scenario’s zijn doorberekend per bewoner, gebruik
makend van een “Kosten +”-benadering. Dat wil zeggen dat alle kosten per jaar in kaart zijn gebracht
en over het collectieve deel een extra “winst”marge wordt berekend van 8% (voor belasting). De “kosten
+” benadering geeft het duidelijkste aan óf er een onrendabele top is. Wanneer we de kosten van het
huidige scenario met gasketel én een stijgende gasprijs van 4% per jaar vergelijken met de andere scenario’s, blijkt het in stand houden van de gasketel de goedkoopste optie. Dit betekent dat alle scenario’s
een onrendabele top hebben (in het geval van de warmtepomp in de woning, ondanks de ISDE). In de
overige scenario’s is de SDE++ niet meegerekend, omdat deze ook verre van zeker is (thermische
energie uit afvalwater zit in een late SDE++-fase).
Bij deze benadering is in alle varianten het warmtenet helemaal afgeschreven in 30 jaar en de warmteopwekker in 15 jaar. Het bronnet heeft echter nog een restwaarde na 30 jaar, met een verwachtte levensduur van 50 jaar. Bovendien heeft een bronnet het voordeel dat het aandeel warmteverlies niet
toeneemt bij afnemende warmtevraag. Bij een middentemperatuurnet (en dus ook in het geval van de
variant met warmtepomp in de wijk) is het verlies onafhankelijk van het geleverde vermogen, waardoor
het aandeel verlies in de loop van de tijd toeneemt, naarmate de woningen beter geïsoleerd worden.
Het dient ook opgemerkt te worden, dat in geen van de varianten in Figuur 5.13 rekening gehouden is
met isolatie-maatregelen (en dus afnemende vraag!) die over de exploitatieperiode genomen kunnen
worden. De bronnet-business case is hier minder gevoelig voor, omdat de opwek in de woning plaats
vindt, en de vraag naar bronvermogen ook niet lineair afneemt met de reductie in warmtevraag, omdat
na isolatie de woning met een lagere verwarmingstemperatuur toe kan. Dat betekent een hogere COP
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Figuur 5.13 Kosten van collectieve varianten in vergelijking met gas. In alle varianten is duidelijk een onrendabele top zichtbaar

Op basis van de gasbesparing en de gebruikte COP’s (3 voor middentemperatuurnet en wijk-warmtepomp, daarin zijn de netverliezen verdisconteerd en 3,5 voor warmtepomp in de woning (rekening houdend met een lagere aanvoertemperatuur in voor- en naseizoen)).
Tabel 5.11 CO2-besparing per huishouden en totale Merenwijk, uitgaande van HUIDIG gemiddelde CO2-emissie van stroom van het elektriciteitsnet
Variant

Besparing

Besparing Merenwijk

[kg CO2/huishouden/jaar]

[ton CO2/jaar]

Middentemperatuurnet

640

2541

Wijk-warmtepomp

640

2541

Bronnet met warmtepomp in woning

898

3569

5.4

Kleine collectieve warmtenetten op basis van bodemlussen

5.4.1

Het principe

Een andere mogelijkheid is een lokaal warmtenetwerk met een bodemwisselaar als collectieve bron.
Het gaat hierbij om een gesloten bodemsysteem. Gesloten bodemsystemen zijn er in verschillende varianten, maar de werking is vrijwel identiek. Het bodemsysteem is in feite een grote warmtewisselaar.
koude aan de bodem te onttrekken. Het energetisch rendement is gemiddeld iets lager dan bij open
systemen (WKO). Gesloten systemen worden meestal per huis aangelegd, maar een collectief systeem
voor een appartementencomplex of meerdere woningen kan ook. In Figuur 5.14 en Figuur 5.15 is een
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schema van de bodemlus weergegeven voor een eengezinswoning. Voor meerdere woningen, worden
deze bodemlussen gecombineerd

Figuur 5.14: Principe van een bodemlus in de winter

Figuur 5.15: Principe van een bodemlus in de zomer

Gesloten systemen worden in Nederland beperkt gereguleerd of geregistreerd, dus het is onbekend
hoeveel systemen er precies in gebruik zijn. Naar schatting gaat het om enkele tienduizenden. In landen als Zweden en Zwitserland zijn gesloten systemen bijna standaard in de nieuwbouw. In andere Europese landen worden gesloten systemen steeds meer toegepast, omdat ze geschikt zijn voor vrijwel
elke bodemsoort. De inzet van gesloten systemen blijft in Nederland achter ten opzichte van andere Europese landen. Door onze bijzondere bodem met veel geschikte grondwaterlagen, en door bewuste stidels voldoende ervaring met gesloten systemen en er zijn diverse leveranciers.
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Voor een collectieve warmtebron met bodemwisselaars zijn de woningen ons inziens reeds geschikt.
Wel moet er voor een warmtepomp gekozen worden die een aanlevertemperatuur van 65°C kan leveren. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een kleine collectieve warmtepomp.
Overigens moet voordat tot boring overgegaan kan worden een berekening uitgevoerd worden, door
een daartoe gecertificeerd bedrijf. Dat moet garanderen dat er minimaal 30 jaar warmte gewonnen kan
worden uit de bodemlussen. Het is echter nog maar de vraag of er via bodemlussen voldoende warmte
gewonnen kan worden voor de hele wijk. Daarbij geldt dat een bodemlussen project de aanleg van een
WKO dwars zou kunnen zitten en dat er bij voorkeur gezamenlijk opgetrokken wordt met projecten voor
de aanleg van een WKO.

5.4.2

Klein collectief systeem

De collectieve warmtepomp levert mogelijk in twee stappen warmte aan een warmteleidingstelsel. Per
appartement / woningen wordt een afgifteset geïnstalleerd. Schematisch is dit in Figuur 5.16 weergegeven.

Figuur 5.16: Schematische weergave warmtenet met bodemlussen

5.4.3

Kosten collectief systeem

De kosten van een dergelijk systeem zijn overeenkomstig met de kosten voor de overige varianten.
Voor individuele toepassingen moet gerekend worden met € 14.000 tot € 20.000. De capaciteit van de
installatie ligt dan op een niveau vanaf 10 kW. Projectprijzen vanaf 10 tot 40 woningen liggen aanzienlijk lager, in een aantal gevallen onder € 10.000. Bij installatie in grootschalige renovatieprojecten met
gesloten systemen ligt de projectprijs tussen € 10.000 en € 15.000. Doorgaans is hier sprake van klei-

Belangrijke voordelen van het systeem zijn de geringe aanpassingen aan de appartementen omdat een
label D bij levering van 70 graden in dit geval voldoende is. Nadeel is dat toch nog een aanzienlijk hoeveelheid elektriciteit wordt verbruikt door de warmtepompen om tot deze temperatuur te komen.
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Individuele luchtwarmtepompen

Individuele luchtwarmtepompen zijn vooral geschikt voor woningen waar een temperatuur van 55°C afdoende is om de woning warmte te krijgen en te houden. Bij voorkeur is deze temperatuur nog lager,
omdat het stroomverbruik hierdoor afneemt.
Een woning uit de Merenwijk is daarvoor in de originele bouwstaat ongeschikt. De woning is daarvoor
echter wel geschikt te maken. Hetzij door de woning fors na te isoleren, hetzij door de radiatoren te vervangen door convectorradiatoren (eventueel voorzien van ventilatoren) of een combinatie van de twee.
Mogelijk zouden radiatoren voorzien kunnen worden van ventilatoren, maar in dat geval moet er sprake
zijn van een radiator voorzien van minimaal 2 bladen, om dat als retrofit toe te passen.
Naast de benodigde huisaanpassing heeft een luchtwarmtepomp een aantal andere grote nadelen:
•

Ten eerste is het elektriciteitsverbruik bij lage buitentemperaturen erg hoog, omdat het hoogste vermogen moet worden opgewekt bij ongunstige brontemperatuur (in tegenstelling tot
warmtepompen met een bron, waarbij die temperatuur relatief constant is).

•

Ten tweede zorgt het voor een constante geluidsproductie

•

Ten derde draagt het bij aan het heat-island fenomeen indien in de zomer de luchtwarmtepomp wordt ingezet voor koeling.

Het benodigde isolatieniveau om individuele lucht-water warmtepompen toe te passen is circa 25.000
EUR. Dat is dan nog exclusief de benodigde luchtwarmtepomp. In totaal (incl. 3-fase aansluiting, inductie koken, etc geeft een totale investering die de 35.000 EUR ruim overschrijdt. Deze kosten komen bovendien allemaal op conto van de bewoners. Dan komt daar nog bovenop dat de huidige elektriciteitsinfrastructuur niet geschikt is voor individuele (lucht) warmtepompen en dat het wel noodzakelijk is om op
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6 Integrale afweging
In dit hoofdstuk wordt de integrale afweging gedaan tussen de uitgewerkte warmteopties, met als doel
om een goed onderbouwd vervolgtraject te definiëren gericht op het uitvoeren van een pilot. In dat kader wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitgewerkte opties voor een warmtenet, aangevuld met
(semi) individuele all electric-oplossingen middels bodemlussen en individuele warmtepompen. Als resultaat van deze afweging schetsen we een handelingsperspectief, waarin wordt aangegeven hoe in
een periode van bijvoorbeeld 5 jaar gekomen kan worden tot de realisatie van een pilotproject. Dit handelingsperspectief is een blauwdruk van technische, organisatorische, financiële en maatschappelijke
zaken die de aandacht verdienen of geregeld moeten worden om tot realisatie van een pilot te kunnen
komen.

6.1

Integrale afweging

Overwegende dat:
•

er momenteel geen centrale hoge temperatuurbron aanwezig is,

•

de komst van de leiding door het midden niet per sé een gegeven is,

•

er meerdere lage temperatuurbronnen in de Merenwijk zijn, die geografisch verspreid zijn,

•

ook Oegstgeest aanspraak wil maken op de warmte van de zuivering,

•

voor de optimale benutting van die lage-temperatuurbronnen WKO-bronnen nodig zijn, die
ook een zekere geografische spreiding nodig hebben,

•

kleinschalige WKO (kleiner dan 70 kW vermogen) de mogelijkheden van grootschalige WKO
(en dus gasloos maken van de complete wijk) kan blokkeren,

•

de kleinschalige WKO in onbalans is, omdat er alleen warmtevraag is, en vanuit technisch
perspectief alsnog balancering nodig is, en

•

een scenario met groeimogelijkheden gezocht wordt,

is een aanpak van een hoofdtransportnet op lage (bron) temperatuur de meest logische route voor een
collectief systeem in de Merenwijk.
Deze overweging laat nog steeds twee collectieve opties open. Te weten de variant met wijk-WKO en
wijk warmtepomp, waarbij op wijkniveau een middentemperatuurnet (70°C/40°C) wordt aangelegd, en
de variant waarbij een wijk-WKO wordt aangelegd, maar de warmtepomp in de woning (of eventueel
een klein collectieve warmtepomp). Beide opties zijn compatibel in de zin dat één cluster woningen (bijvoorbeeld de vrijstaande woningen) kan kiezen voor individuele water-water warmtepompen en een ander cluster voor een wijk-warmtepomp.
De enige oplossing, die individueel mogelijk is, is de lucht-water warmtepomp. Om dit technisch mogetoren nodig. Deze optie vraagt de grootste investering, die bovendien geheel door de bewoners gedragen moet worden, terwijl andere opties een deel van de investering bij een derde partij legt.
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6.2

Handelingsperspectief

6.2.1

Staat van de gasleidingen

De overschakeling naar gasloze verwarming gebeurd niet in een vacuüm. Er zijn ook andere ontwikkelingen in de wijk die van invloed kunnen zijn op de keuzes en het tempo van de keuzes. In het bijzonder
zijn dat de Nuts voorzieningen. Door Liander is inzichtelijk gemaakt welke gasnetten reeds afgeschreven zijn. Liander heeft de voorkeur om te beginnen met gasloos in wijken waar het gasnet reeds ver afgeschreven is, om de maatschappelijke kosten te minimaliseren. Het blijkt dat het gasnet in het zuiden
van de Merenwijk voor 90-100% afgeschreven is. Dit maakt het zuiden van de Merenwijk voor Leiden
een ideale wijk om te beginnen met een aardgasvrije wijk. Het vernieuwen van de gasleidingen zal immers leiden tot een forse desinvestering in de toekomst. Nadere analyse, laat echter zien dat ook de
gasleidingen in de noordelijke wijk, binnen de “ringweg” aan vervanging toe zijn.

Figuur 6.1 Afschrijving gasnet

6.2.2

Staat van de elektriciteitsleidingen

In Leiden zijn 3 onderstations. De Merenwijk is aangesloten op het onderstation Leiden-Noord. Dit onderstation heeft nog voldoende reservecapaciteit voor een hernieuwbare energievoorziening. Het middenspanningsnet kan relatief eenvoudig uitgebreid worden en komt in het zuid-westen de wijk binnen.
Het laagspanningsnet wordt door Liander gekwalificeerd als zwak. Vervanging/verzwaring is NU niet
direct nodig, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Duidelijk is wel dat realisatie van individuele warmlaagspanningsnet verzwaring. Het is echter zelfs ook niet 100% zeker of 100% inductie koken mogelijk
is in de gehele Merenwijk. Dit geeft echter ook aan dat toenemend verbruik achter de meter (als elektrische auto’s laden) beperkt mogelijk is in deze wijk zonder netverzwaring.
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Werk met werk maken

Werk met werk maken is jargon voor het combineren van werkzaamheden, waardoor het voor één ieder
goedkoper uitvalt. Als de laagspanningsleidingen in de wijk inderdaad vervangen moeten worden, dan
is het zeer goed mogelijk om nieuwe laagspanningsleidingen (met een licht andere loop), te leggen boven de bronnet-leidingen, daar daar geen ongewenste interactie kan optreden tussen elektricteitsnet en
warmtenet. Dat leidt niet alleen tot een goedkoper bronnet, maar zorgt bovenal voor minder overlast in
de buurt. Met een 70/40 distributienet kan de elektriciteitsleiding naar alle waarschijnlijkheid niet boven
de warmtenetleiding geplaatst worden. Wel kan de overlast beperkt worden door de werkzaamheden
tegelijkertijd uit te voeren en van de andere kant kan Liander besluiten om te wachten met het vervan-
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7 Samenvatting, conclusie en aanbeveling
7.1

Samenvatting en conclusie

Alle varianten zijn onrendabel ten opzichte van gas. Maar er ligt wel een verduurzamingsopgave en het
gasnet in Merenwijk is aan vervanging toe. Bovendien zal in de toekomst het elektriciteitsnet aangepast
moeten worden. De 3 collectieve varianten ontlopen elkaar weinig qua kosten over een looptijd van 30
jaar. Gezien de bouwjaren van de woning is een lucht-warmtepomp niet mogelijk zonder een forse isolatie en aanpassing van de warmte-afgifte. Dit vraagt een forse investering van de bewoner van de Merenwijk, die je niet tegelijkertijd van de bewoners kan vragen om een desinvestering in het gasnet te
voorkomen. Een variant met een collectief net is logischer. Een middentemperatuurnet (70/40) heeft
waarschijnlijk voldoende hoge temperatuur om de woningen van warmte te voorzien, zonder extra isolaitemaatregelen of aanpassingen aan de verwarming te moeten doen. Dit kan met één groot middentemperatuurnet of met een middentemperatuurnet per buurt. Deze laatste is makkelijker uitbreidbaar in
de tijd. Ook is het mogelijk om een bronnet aan te leggen en de warmtepomp in de woning te plaatsen.
Wanneer we dit project als een zelfstaand project beschouwen dan lijken het middentemperatuurnet per
buurt en het bronnet de beste kaarten te hebben. Deze twee varianten zijn ook combineerbaar. Eén
buurt kan een middentemperatuurnet hebben en een andere buurt een bronnet.
In alle gevallen is er een onrendabele top, waarvoor financiering gezocht dient te worden.

7.2

Aanbeveling

Wij doen de volgende aanbevelingen om te komen tot een gasloze Merenwijk:
•

De gemeente Leiden dient gezien de leeftijd van het gasnet in de Merenwijk in te zetten op
een gasloze voorziening van de wijk. Een collectieve aanpak bevordert het voorkomen van
een desinvestering voor Liander (uiteindelijk is het allemaal collectief geld).

•

Houd Liander aangesloten in het traject en probeer tot een gezamenlijke projectaanpak te komen.

•

Werk de variant met WKO in de wijk én warmtepomp in de wijk uit, en doe hetzelfde met WKO
in de wijk én warmtepomp in de woning. Dit kan eenvoudig tegelijkertijd. Hiervoor dienen de
volgende punten uitgezocht te worden:
o

Wat is de benodigde retour- en aanvoertemperatuur voor verwarming van de woning
voor representatieve woningen. Wat is de maximale comfortabele debiet in de verwarmingsbuizen?

o

Wat zijn de ideale plekken voor een dergelijke wijk WKO en eventuele wijk warmte-

•

Onderzoek welke partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde aanpak voor de exploitatie

•

Zoek naar subsidiebronnen (Europees, landelijk of provinciaal)

•

Start met een pilot in het zuid-westen van de wijk. In dit gedeelte zijn de gasleidingen grotendeels afgeschreven. Bovendien bevindt het zich dicht bij de rioolwaterzuivering én het onderstation Leiden-Noord. De beoogde clustergrootte is nog wat groter dan alleen het woningbouwcorporatie-bezit. Dit is vooral corporatiebezit, waardoor het overtuigen van bewoners minder noodzakelijk is.

Concept

pomp?
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