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Zienswijze burgerinitiatief TegenGas op de Transitievisie Warmte 2021-2026 onder 
de titel ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’. 
 
Samenvatting 
1. Positie van bewoners en enorme kosten 
Bij bewoners die de plannen kennen is grote onrust ontstaan. Naar onze mening verzaakt de 
gemeente haar maatschappelijke taak om haar burgers op verantwoorde wijze te voorzien in de 
basisbehoefte warmte. Ze laat de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid, duurzaamheid en 
haalbaarheid over aan de leveranciers van warmte en de beheerders van netwerken, die tevens 
perspectief op rendement wordt geboden. De enorm hoge directe en indirecte kosten voor nieuwe 
apparatuur en de aanpassingen aan de woning (tot wel € 100.000) komen voor rekening van de 
bewoners. De plannen van de gemeente geven geen inzicht in deze kosten. Bovendien wordt 
niet duidelijk gemaakt dat met een warmtenet in koudere periodes de bewoner zelf voor 
aanvullende verwarming moet zorgen om niet in de kou te zitten. 
 
2. Integrale visie en doelstellingen 
Een integrale visie op de energietransitie ontbreekt. Zo wordt er niet of nauwelijks aandacht 
besteed aan tapwater, koeling en de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. 
Daarnaast ontbreken plannen voor de opslag van energie als cruciale schakel in de 
energietransitie. De verwachtingen en doelstellingen lopen door elkaar heen en wisselen qua 
omvang. Dat is enorm verwarrend. Een aardgasvrij Leiden lijkt veel meer een dominante 
doelstelling, dan een middel om de gewenste reductie van broeikasgassen te bereiken. 
Berekeningen om de reductie van CO2 te bepalen zijn echter niet zichtbaar. Daarnaast wordt er 
enerzijds gesproken over een CO2 reductie van 40% in 2050 en anderzijds over een CO2 
neutraal gebouwde omgeving in dat jaar. Daarnaast zijn de doelstellingen voor isolatie onduidelijk 
geformuleerd. Het is zeer de vraag welke maatregelen nodig zijn om ‘minimaal MT, vergelijkbaar 
met ongeveer energielabel B’ te bereiken. Zulke plannen moeten terug naar de tekentafel. 
 
3. Warmtenet en andere energiebronnen   
De gemeente houdt zonder harde feitelijke onderbouwing vast aan één dominante oplossing als 
alternatief voor aardgas. Dat is een warmtenet dat gevoed wordt door de aanvoer van restwarmte 
uit Rotterdam, aangevuld met geothermie en aquathermie. Alleen voor de binnenstad is waterstof 
voorzien. Er zijn geen duidelijke definities van de temperatuur van het water in het warmtenet en 
de mate van isolatie van de woningen. De gevolgen van deze onduidelijkheden komen direct voor 
rekening van de bewoners. De onzekerheid voor de bewoners staat in schril contrast met de 
zekerheden voor de commerciële partijen.  
 
Berekeningen tonen aan dat bewoners hun CV ketel met een gemiddelde capaciteit van 25 kW 
moeten inwisselen voor een toegekend vermogen uit het warmtenet van bijna 2kW. Een maximaal 
geïsoleerd huis - die zijn in de Merenwijk sporadisch - heeft minimaal 7 kW nodig voor een 
behaaglijk klimaat. Naast de hoge kosten voor isolatie en aanpassingen moeten bewoners dus 
bij koudere dagen zelf fors bijstoken met een eigen elektrische kachel. Deze bijstook is eigenlijk 
hoofdstook. In de zomer wordt er daarentegen warmte aangeboden die niet nodig is. Verspilling 
noemen we dat. Naar onze mening is sprake van een cruciale ontwerp fout. De gemeenteraad 
van Rotterdam en Den Haag zijn tegen de plannen met de restwarmte. Voor B&W van Leiden 
zijn er minstens zoveel argumenten om van de plannen af te zien.  
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4. Keuzevrijheid 
Keuzevrijheid is cruciaal voor de bewoners. Het gaat om de keuze van de leverancier van warmte. 
Net als bij gas en elektriciteit moet een periodieke keuze mogelijk zijn op basis van heldere  
informatie uit meerdere mogelijke aanbieders. Het is belangrijk dat bewoners zelf hun 
energieverbruik kunnen verminderen, zoals bij een verbouwing, een nieuwe bewoner en bij het 
vervangen van apparatuur. Verder is het aan de bewoners op welke wijze hun woning in de 
toekomst wordt verwarmd. 
 
Het warmtenet is voor de bewoner evenwel niet open, want deze heeft slechts de keus uit één 
aanbieder. De gemeente geeft toe dat er voor bewoners nog nauwelijks keuzevrijheid is bij de 
keuze voor warmtenetten. Onze conclusie is dat er helemaal geen keuzevrijheid is. Bovendien 
vormen investeringen in warmtenetten een blokkade voor innovaties de komende 30/40 jaar. De 
bewoners van de Merenwijk willen een serieuze keuzevrijheid in de praktijk, waarbij het gebruik 
van de huidige aardgas infrastructuur mogelijk blijft. Haal één van de beste netwerken uit de 
wereld niet uit de grond dat technisch nog tientallen jaren te gebruiken is. Dat zou een enorme 
verspilling zijn en staat bovendien haaks op het door velen beleden circulaire denken. 
 
5. Ervaringen elders 
Inmiddels zijn de ervaringen die zijn opgedaan met pilots om (delen van) wijken aardgasvrij te 
maken verre van positief. NRC heeft daarover een reeks artikelen gepubliceerd. De gemeente 
stelt evenwel dat die ervaringen zijn meegenomen. Zij zouden zich baseren op de kennis die is 
opgedaan in de proeftuinen die vallen onder het Programma Aardgasvrij Wijken. Wij hebben 
daarvan evenwel niets in de plannen kunnen terug vinden. Het is ongehoord dat de gemeente 
het recht wil krijgen om bewoners van het aardgas af te sluiten. Het toepassen daarvan zou het 
draagvlak onder de energietransitie in één klap kunnen wegslaan. 
 
6. Uitvoeringsplannen Merenwijk 
De gemeente wil nu al beginnen met de aanleg van de benodigde infrastructuur die zorgt voor 
het transport van warmte door de gehele stad. Dat zou tegen alle democratische regels zijn en 
zal het beperkte draagvlak verder verzwakken. Wij willen garanties dat geen investeringen in het 
warmtenet zullen worden gedaan voordat de besluitvorming in de gemeenteraad en het overleg 
met de wijken over de uitvoeringsplannen volledig is afgerond. 
 
Bij eerdere inspraakrondes zijn belangrijke onderwerpen uit de stad naar voren gekomen, zoals 
betaalbaarheid, zorgen over de onomkeerbaarheid, keuzevrijheid en scepsis over restwarmte als 
duurzame bron. Er wordt geen rekening gehouden met groenvoorzieningen. Zo komen er als 
gevolg van warmtenetten geen bomen meer in straten die smaller zijn dan 20 meter. De 
gemeente zegt zonder voorbehoud, dat aan de wensen van de stad tegemoet gekomen is. Dat 
is zeker niet het geval in de Merenwijk. Er is nog veel werk aan de winkel en op cruciale kruisingen 
nemen wij een andere afslag. We willen in de Merenwijk een stapsgewijze reductie van 
broeikasgassen waarbij de huidige infrastructuur (aard)gas niet wordt afgesloten voordat 
onomstotelijk is vastgesteld dat waterstof of biogas niet tot een serieus alternatief kan worden 
gerekend. We voelen ons wat dit betreft zeer verwant met de bewoners van de Binnenstad. Het 
is volstrekt onduidelijk waarom daar wel en hier niet. Wij willen als Merenwijk niet één van de 
starters zijn van de energietransitie. Dat hebben we klip en klaar duidelijk gemaakt in onze  reactie 
van 5 mei 2021 op het concept rapport van onderzoeksbureau Syntraal dat recent door wethouder 
Spijker is vrijgegeven. Verder is het belangrijk dat nu echt iets wordt gedaan aan de 
informatievoorziening naar en aan de inspraak van de bewoners. Hopelijk is de schade op dit 
punt nog te repareren. 
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Tenslotte. We zitten in de huidige fase van de energietransitie zeker niet op onze handen. 
Integendeel. We stellen de gemeente voor in de Merenwijk een pilot op te zetten voor het opslaan 
van energie. Daarmee kunnen voor een belangrijk deel pieken en dalen in vraag en aanbod van 
elektriciteit worden voorkomen. Bovendien geeft een dergelijke ‘flow-battery’ aanzienlijk meer  
 
ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast willen we samen met de gemeente 
berekeningen laten uitvoeren over de kosten van isoleren, de aanschaf van nieuwe apparatuur 
en de kosten van extra elektriciteitsverbruik voor de verschillende woningtypen in de Merenwijk 
als deze op een warmtenet zouden worden aangesloten. Verder volgen we de innovaties op vele 
terreinen op de voet. 
 
 
 
 
Inhoudsopgave: 
 
Uitgebreide Zienswijze BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk op ‘Transitievisie 
Warmte 2021-2026. De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’. 
 
Bijlage 1: WarmtelinQ+ kan Leiden in de winter niet verwarmen 
 
Bijlage 2: Transitie Visie Warmte onder de loep 
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Uitgebreide Zienswijze BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk op 
‘Transitievisie Warmte 2021-2026. De omschakeling naar een aardgasvrij 
Leiden’. 
 
1. Positie van bewoners en enorme kosten 
 
Positie bewoners 
Er bestaat bij de Merenwijk bewoners die de plannen van de gemeente kennen grote onrust over 
de enorme kosten die met de energietransitie zijn gemoeid. Ze voelen zich in de kou staan. Er 
wordt gesteld: ‘De producent en netwerkeigenaar hebben de meeste invloed op publieke 
waarden; betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, open, toekomstbestendig en uitvoerbaar’. De 
gemeente neemt slechts verantwoordelijkheid voor: ‘… de omschakeling op duurzame warmte 
op zich en kan daardoor zorgen dat maatschappelijke waarden als betrouwbaarheid zoveel 
mogelijk worden behaald.’. De belangen van de producenten en neteigenaars zijn duidelijk 
verankerd met de opmerking op blz. 17: ‘Het warmtenet moet evolutie van het net mogelijk maken 
en perspectief op rendement bieden.’. Dat verklaart dat er een toenemend bewustzijn bij de 
bewoners is om voor zichzelf op te komen en hun positie helder te markeren. Het BurgerInitiatief 
TegenGas Merenwijk is hiervan een logisch gevolg.  
 
• Wie behartigt de belangen van de bewoners in relatie tot de leveranciers van energie en de 

beheerders van de netwerken? 
• Wat is ‘open’ vanuit de optiek van de bewoners? 
• Wat is ‘uitvoerbaar’ vanuit de optiek van de bewoners? 
 
Enorme kosten 
Met de aanpassingen van de woningen en investeringen in andere vormen van verwarming en 
apparatuur zijn enorme bedragen gemoeid. Schattingen lopen uiteen van € 30.00 tot € 50.000 en 
zelfs tot € 100.000. De plannen van de gemeente geven geen inzicht in deze kosten. Wij zijn als 
Stichting TegenGas Merenwijk een groot voorstander van een netto kostenneutrale transitie voor 
de bewoners. Wij verwachten in ieder geval dat de gemeente transparant en verifieerbaar de 
kosten voor de bewoners specificeert, inclusief indirecte kosten als belastingen en subsidies en 
inclusief de kosten voor woningaanpassingen. Voorts verwachten wij een risico analyse omdat in 
de transitievisie verschillende onzekere aannames zijn gedaan die grote impact kunnen hebben. 
Bovendien wordt niet duidelijk gemaakt dat met een warmtenet in koudere periodes de bewoner 
zelf voor aanvullende verwarming moet zorgen om niet in de kou te zitten. 
 
• Is het de gemeente bekend dat alleen al aansluitkosten voor de eigenaar omhoog schieten van 

€ 1.039 naar € 4.510?  
• Zijn er berekeningen gemaakt van de totale kosten voor de bewoners?  
• Betalen de bewoners in verschillende wijken verschillende prijzen voor warmte? 
• Wat is ‘betaalbaar’ voor de bewoners? 
• Voor welke kosten draaien de bewoners op bij het aanvullend verwarmen van hun woning in 

koudere periodes?  
 
2. Integrale visie en doelstellingen  
 
Integrale visie 
Een integrale visie op de energietransitie ontbreekt. Het is merkwaardig dat de titel van de 
energietransitie in Leiden ‘Transitievisie Warmte’ wordt genoemd. Er zou ook aandacht moeten 
worden besteed aan warm tapwater, koeling, elektriciteit en opslag. Bekend is dat de capaciteit 
van het elektriciteitsnetwerk op veel plaatsen aan het maximum zit. Daardoor kan er ook in Leiden 
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en omgeving geen sprake meer zijn van een ongelimiteerde uitbreiding van het plaatsen van 
zonnepanelen. Er ontbreken helaas plannen voor de opslag van energie als cruciale schakel in 
de energietransitie. Die grenzen zouden aanzienlijk kunnen worden opgerekt als piekbelastingen 
zo veel mogelijk worden voorkomen. Wij pleiten dan ook om alsnog een integrale visie op de 
energietransitie in de Transitievisie op te nemen. Dat brengt evenwicht en duidelijkheid. 
TegenGas stelt voor om in de Merenwijk een pilot op te zetten voor de lokale opslag van energie. 
Zie de uitwerking daarvan in paragraaf 6. 
 
De gemeente wil wel ‘een meer duurzame opwek van elektriciteit’ (laten) realiseren (blz. 11).  
 
• Waaraan wordt gedacht bij een meer duurzame opwek van elektriciteit en welke partijen worden 

daarbij ingeschakeld? Is dit onderwerp verder uitgewerkt? 
 
Aardgasvrij of CO2 reductie 
Met ‘verwachtingen’ en ‘doelstellingen’ worden verschillende begrippen gehanteerd die 
bovendien in verschillende cijfers worden uitgedrukt. ‘De verwachting uit de genoemde 
Routekaart is dat Leiden tot en met 2050 een CO2-reductie van 40% realiseert.’ (Blz. 10 en 12). 
Op blz. 58 staat daarentegen: ‘Met de oprichting van de LWW (destijds Coalitie Aardgasvrij 
Leiden) in 2017 hebben partijen zich gecommitteerd aan een gezamenlijke ambitie: het samen 
zorg dragen voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving’……… ‘Het doel van de Leidse 
WarmteWissel is samen te werken aan het aardgasvrij (CO2 -neutraal) maken van de gebouwde 
omgeving in de gemeente Leiden.’ Gezien deze verwarring moeten de plannen terug naar de 
tekentafel.  
 
• Is ‘verwachting‘ ingewisseld voor ‘doelstelling’? 
• Waarop is de verwachting van de reductie van 40% gebaseerd? 
• Wat is de doelstelling?  
• Wat staat centraal, van het aardgas af of het reduceren van de CO2 uitstoot?  
• Waarop zijn berekeningen voor de reductie gebaseerd? 
 
Middentemperatuur en isolatie 
Er worden vage doelstellingen geformuleerd voor isolatie. Op blz. 28 staat: ‘Doelstelling is om 
voor 2050 de isolatie van alle woningen in de stad zo te verbeteren dat een temperatuur-stap 
wordt gemaakt tot een basis-isolatieniveau (minimaal MT, vergelijkbaar met ongeveer 
energielabel B).’ Op blz. 41 staat: ‘In de isolatiestrategie gaan wij ervan uit dat de bestaande 
woningen genoeg geïsoleerd moeten worden om van het aardgas af te kunnen en over te gaan 
op middentemperatuur warmte.’.  
 
Omdat middentemperatuur niet éénduidig is gedefinieerd, kunnen geen betrouwbare 
aanpassingen aan woningen worden aangebracht. Een paar graden meer of minder heeft 
namelijk grote consequenties met name voor de dimensionering van radiatoren en convectoren. 
Wij leggen de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente als later alsnog aanvullende 
maatregelen moeten worden genomen. Op blz. 55 staat ‘dat het mogelijk is de stad op een 
betaalbare en duurzame manier te verwarmen door in te zetten op minimaal basisisolatieniveau 
van de woningvoorraad (vergelijkbaar met ongeveer energielabel B)’. 
 
De energie-labels van voor 1 januari 2021 zijn niet geschikt om de energiebehoefte van een 
woning uit te drukken. Deze zeggen alleen iets over de getroffen maatregelen. Inmiddels is dan 
ook de zogenoemde BENG norm ingevoerd, die wel de energiebehoefte beschrijft. Het is 
merkwaardig dat de gemeente de mate van isolatie niet in deze nieuwe norm uitdrukt, maar in 
energie-labels.  
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• Hoe vallen onze inschattingen van tienduizenden euro’s voor de verbouw van woningen te 
rijmen met het citaat hierboven op blz. 55? 

• Wat is minimaal MT? Wat is ongeveer energielabel B? Wat een basis-isolatieniveau?  
• Waarom wordt de nieuwe BENG norm niet toegepast? 
• Wat is ‘genoeg isoleren voor woningen van voor 1980‘ en welke kosten zijn hieraan 

verbonden?  
• Zijn hiervan (gedetailleerde) berekeningen gemaakt? Zo ja, kunnen deze worden gedeeld?  
• Wie draagt voor deze kosten? 
• Is de gemeente ook bereid de extra kosten vanwege de onduidelijke normstelling te 

vergoeden? 
• Welke garanties zijn er dat water van middeltemperatuur daadwerkelijk op 70 graden wordt 

geleverd? 
 
3. Warmtenet en andere warmtebronnen 
 
Warmtenet 
B&W van Leiden houden zonder harde feitelijke onderbouwing vast aan één dominante oplossing 
als alternatief voor aardgas. Alleen voor de binnenstad is waterstof voorzien. De oplossing is een 
warmtenet gevoed door restwarmte uit Rotterdam, aangevuld met water van lagere temperaturen 
vanuit geothermische bronnen en aquathermie. De aanleg van een warmtenet is ten minste een 
factor 2 tot 3 duurder dan een gasnet en bovendien is een warmtenet niet flexibel. Het is technisch 
een uitdaging het water uit deze bronnen op een dusdanige wijze te mengen zodat sprake is van 
een stabiele temperatuur aan de voordeur, uiteraard zonder bijverwarming. Er zijn daarom 
wellicht geen duidelijke definities van de temperatuur van het water in de verschillende lokale 
warmtenetten. De gevolgen van deze onduidelijkheden komen direct voor rekening van de 
bewoners. De onzekerheid voor de bewoners staat in schril contrast met de zekerheden die 
commerciële partijen worden geboden.  
 
De transitievisie komt op een merkwaardig moment. De belangrijkste pijler onder deze visie - het 
betrekken van restwarmte uit de Rotterdamse haven via het transportnetwerk Warmtelinq+ - is 
door de Rotterdamse gemeenteraad unaniem onderuit gehaald.  
 
Over de WarmtelinQ+ is een afzonderlijke notitie (zie bijlage 1) opgesteld. De conclusie is 
eenvoudig. Deze leiding kan Leiden in de winter niet verwarmen. In de zomer is er een te groot 
aanbod aan warmte dat theoretisch alleen in gigantische ruimtes kan worden opgeslagen. 
Hieraan wordt evenwel geen aandacht besteed. Als dat niet gebeurt, zal er sprake zijn van een 
enorme verspilling. In de winter is er geen of veel te weinig warmte om de huizen te verwarmen. 
Dat kan alleen worden opgevangen met bijstoken d.m.v. een zogenoemde booster.  
 
Berekeningen in bijlage 1 tonen aan dat bewoners hun CV ketel met een gemiddelde capaciteit 
van 25 kW moeten inwisselen voor een toegekend vermogen uit het warmtenet van bijna 2kW. 
Een maximaal geïsoleerd huis - die zijn in de Merenwijk sporadisch - heeft minimaal 7 kW nodig 
voor een behaaglijk klimaat. Naast de hoge kosten voor isolatie en aanpassingen moeten 
bewoners dus tijdens koudere periodes zelf fors bijstoken met een eigen elektrische kachel. Het 
is zeer de vraag of het elektriciteitsnetwerk dit aan kan. Deze bijstook wordt daarmee hoofdstook. 
Naar onze mening is sprake van een cruciale ontwerp fout. De gemeenteraad van Rotterdam en 
Den Haag zijn tegen de plannen met de restwarmte. Voor B&W van Leiden zijn er minstens zoveel 
argumenten om van de plannen af te zien.  
 
Wij zouden graag samen met de gemeente een pilot opzetten om een eenduidig beeld te krijgen 
over de directe en indirecte kosten van aanpassingen aan woningen en het voldoen aan andere 
randvoorwaarden, zoals noodzakelijke bijverwarming in de winter. Het meest nauwkeurig is te 
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werken met concrete offertes of kostencalculaties. Dat zal zeker een bijdrage leveren aan het 
gewenste draagvlak voor de energietransitie.  
 
Voor TegenGas Merenwijk verdienen andere scenario’s, zoals geschetst in bijlage 1 van de 
Warmtevisie, verre de voorkeur. De gemeente merkt op dat ze van plan is: ‘samen met de 
regiogemeenten in de toekomst af te wijken van de warmteladder uit de RES, mede door de 
keuze voor een open regionaal systeem met een mix van warmtebronnen, waarmee we 
toewerken naar een robuust energiesysteem.’. 
 
• Kan deze transitievisie verder zonder de bijdrage van Rotterdam of moet de hele aanpak terug 

naar de tekentafel?  
• Waarom heeft de gemeente niet serieus andere oplossingen dan een warmtenet onderzocht?  
• Zijn er inmiddels meer betrouwbare gegevens over de financiële onderbouwing van de 

verschillende scenario’s? 
• Wat heeft de gemeente voor ogen bij het plan om af te wijken van de warmteladder uit de RES?  
• Maakt het besluit van de Gasunie om € 400 miljoen te investeren voor een warmteleiding van 

Rotterdam naar Den Haag een mogelijke verbinding naar Leiden niet extra gecompliceerd? 
• Waarom staan groene gassen, zoals waterstof, zo laag op de warmteladder?  
• Is de gemeente bereid om samen met TegenGas een pilot over de totale kosten van de 

energietransitie per type woning op te zetten?  
• Waarom is bij deze afweging geen rekening gehouden met de nieuwe technologische 

ontwikkelingen en de mogelijkheid van import van groen gas uit zonovergoten gebieden of 
plaatsen met een enorm windpotentieel? 

• Wat is het voordeel van opwaarderen - uiteraard zonder bijverwarming - van warmte uit 
aquathermie naar de ‘Leidse ring’ met een temperatuur van 120 C, om vervolgens de warmte 
weer terug te transformeren naar de 40 C van een lage temperatuur warmtenet dat b.v. voor 
de Merenwijk is voorzien?  

• Is de gemeente zich ervan bewust dat voor de bewoners van de Merenwijk een temperatuur 
van 90 C het meest gewenst is? Waarom is de gemeente voornemens om lagere 
temperaturen dan 90 C aan te bieden in de Merenwijk? Wordt hiermee tegemoet gekomen 
aan de belangen van de warmtenet beheerder? 

 
Andere bronnen 
Wij verwachten dat Vattenfall garandeert dat geen aardgas en ook geen biomassa wordt gebruikt, 
ook niet voor boosters, leidingverlies en opslag. Voor warmte mag uitsluitend geothermie of 
restwarmte gebruikt worden. Ook hier is een risico analyse op z’n plaats die tijdig wordt 
uitgevoerd. Immers geothermie (en aquathermie) zijn op deze schaal nog nooit toegepast. Op 
blz. 23 staat ‘Een logische stap in de transitie is dan ook het bestaande warmtenet dat nu nog 
gebruik maakt van aardgas te voeden met duurzame warmte. De ambitie is dat vóór 2030 geen 
aardgas meer wordt gebruikt als warmtebron voor de basislast. Vattenfall zet voor het bestaande 
net in op een aardgasvrije piekcapaciteit voor 2040. We willen de restwarmte uit het havengebied 
van Rotterdam gebruiken in afwachting tot het beschikbaar komen van geothermie als 
warmtebron voor het nieuwe collectieve net.’ Voor het ontwikkelen van de WarmtelinQ+ zijn extra 
landelijke subsidies noodzakelijk. ‘Het ontwikkelen van Warmtelinq+ leidt zonder extra landelijke 
subsidies tot een significante onrendabele top. Dit betekent dat we zonder een rijksbijdrage deze 
leiding niet kunnen ontwikkelen, waarmee de warmtetransitie stil dreigt te vallen zonder regionale 
samenwerking. Bovendien kunnen we een flinke tijd geen extra stappen bovenop de 
energiebesparingsopgave zetten.’. De gemeente stelt dat: ‘Regionaal is een slimme verdeling 
van de bronnen noodzakelijk, zodat alle gemeenten in de regio tegen de laagst maatschappelijke 
voor de eindgebruiker de hoogste CO2 -uitstoot kunnen realiseren.’ (Blz. 51). 
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• Wat is regionaal een slimme verdeling van bronnen?  
• Wat is een verantwoorde stap voor Vattenfall in de energietransitie als de restwarmte uit 

Rotterdam niet beschikbaar komt? 
• Hoe moet de passage op blz. 40 worden gelezen als er geen restwarmte komt? ‘De regionale 

inzet is deze warmte in 2026 beschikbaar te maken, omdat op dat moment het huidige contract 
rondom gasgestookte warmtelevering vanuit de Uniper-centrale afloopt.’  

• Wat is de toekomst van de WarmtelinQ+ als er geen extra subsidies komen? 
• Wat moeten we verstaan onder basislast? Betekent dit dat de niet-basislast met 

bijverwarmingen in het warmtenet wordt opgewekt? Hoe groot is de niet-basislast? Hoeveel 
CO2 komt er vrij om in de de niet-basislast te voorzien? 

• Wordt de aardgas gestookte bijverwarming in de Stevenshof uitgeschakeld? Zo ja, per 
wanneer? Waarmee wordt deze vervangen? Hoeveel CO2 komt daarbij vrij? 

 
4. Keuzevrijheid 
 
Keuzevrijheid is cruciaal voor de bewoners. Het gaat om de keuze van de leverancier van warmte. 
Net als bij gas en elektriciteit zou een periodieke keuze mogelijk moeten zijn op basis van heldere 
informatie over alternatieven. Daarnaast is het belangrijk te kiezen voor logische momenten om 
stappen te zetten om het energiegebruik te verminderen. Te denken valt aan een verbouwing, 
een nieuwe bewoner en het vervangen van apparatuur. Verder is het aan de bewoner op welke 
wijze de woning in de toekomst wordt verwarmd. 

Er lijkt enige ruimte voor keuzes te zijn bij de passage op blz. 57: ‘Keuzevrijheid is en blijft een 
waardevol uitgangspunt binnen onze energietransitie’. Daar staat helaas tegenover: ‘De 
transitiekaart in deze Transitievisie Warmte geeft wel een duidelijk voorkeursalternatief aan voor 
de buurt als geheel, waar we als gemeente met beleid op zullen sturen. Dat doen we mede omdat 
we de totale maatschappelijke kosten zo laag mogelijk willen houden.’ (blz. 8). Op dezelfde 
bladzijde staat: ‘Het kan dus ook zo zijn dat er in buurten die nu nog niet zijn weergegeven in één 
van de eerste fases, toch al stappen worden gezet richting aardgasvrij.’.  

Op blz. 51 wordt de keuzevrijheid van de bewoners sterk gelimiteerd, zo niet 
opgeheven:‘Bovendien zien we zowel landelijk als regionaal de contouren van een nieuwe 
energie infrastructuur, veelal op basis van warmtenetten. Dit soort systeemkeuzes kan ervoor 
zorgen dat er lokaal minder keuzevrijheid ontstaat.’. 

Onze conclusie is dat er helemaal geen sprake van keuzevrijheid is. Bovendien vormen 
investeringen in warmtenetten een blokkade voor innovaties de komende 30/40 jaar. De 
bewoners van de Merenwijk willen een serieuze keuzevrijheid in de praktijk, waarbij het gebruik 
van de huidige aardgas infrastructuur mogelijk blijft. Haal één van de beste netwerken in de 
wereld niet uit de grond als die infrastructuur technisch nog tientallen jaren te gebruiken is. Dat 
zou een enorme verspilling zijn en staat bovendien haaks op het door velen beleden circulaire 
denken. 
 
• Wat blijft er van keuzevrijheid voor bewoners over als de gemeente alleen stuurt op een vooraf 

bepaald voorkeursalternatief? 
• Is er überhaupt nog sprake van keuzevrijheid als de gemeente heeft gekozen voor 

warmtenetten? 
• Worden de gevolgen van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten afgewenteld op de 

bewoners? 
• Is het echt waar dat voor bewoners nog onbekende stappen worden gezet om buurten 

aardgasvrij te maken?  
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• Waarom is er alleen voor de binnenstad mogelijk groen gas te gebruiken, zoals op meerdere 
plaatsen aangeven?  

• Waarom geldt dit ook niet voor wijken waar de aardgasinfrastructuur aanwezig is en waar de 
isolatie van huizen alleen tegen voor bewoners onverantwoord hoge kosten mogelijk is?  

 
 
5. Ervaringen elders 
 
Inmiddels zijn de ervaringen die zijn opgedaan met pilots om (delen van) wijken aardgasvrij te 
maken verre van positief. NRC heeft daarover onlangs een reeks artikelen gepubliceerd. De 
gemeente stelt evenwel dat die ervaringen zijn meegenomen: ‘Wij baseren ons op de kennis die 
is opgedaan in de proeftuinen die vallen onder het Programma Aardgasvrij Wijken en maken 
gebruik van het afwegingskader dat binnen dit programma is ontwikkeld.’ (Blz. 53). Wij hebben 
daarvan evenwel niets in de plannen terug kunnen vinden.  
 
De gemeente heeft het Rijk gevraagd om de volgende randvoorwaarden op orde te brengen: 
-Zorg voor arrangementen die een oplossing bieden voor het onrendabele deel en 
voorfinanciering bij de aanleg van collectieve warmteoplossingen; 
-Maak het betaalbaar voor bewoners, daarvoor is aanvullende financiering en subsidies voor 
particulieren, huurders en VvE’s; 
-Maak snelheid met voldoende bevoegdheden voor gemeenten in wet- en regelgeving; 
-Stel ons in staat met capaciteit en middelen voor de uitvoering. 
 
Het is ongehoord dat de gemeente het recht wil krijgen om bewoners van het aardgas af te sluiten. 
Het toepassen daarvan zou het draagvlak onder de energietransitie in één klap kunnen wegslaan. 
 
• Wat is de stand van zaken bij het op orde brengen van deze noodzakelijke randvoorwaarden? 
• Heeft de gemeente kennis genomen van de uitsluitend negatieve ervaringen met het 

aardgasvrij maken van wijken zoals in NRC weergegeven? 
• Wanneer wordt het wetgevend kader voor de duurzame warmtevoorziening (de Wet 

Collectieve Warmtevoorziening) verwacht?  
• Wil de gemeente de bevoegdheid krijgen om bewoners van het gas af te sluiten? En zo ja, is 

de gemeente van plan daarvan gebruik te maken? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de 
keuzevrijheid van bewoners?  

 
6. Wijkuitvoeringsplannen 
 
Algemeen 
Het is positief dat het eindbeeld nog niet vast ligt. ‘…door nieuwe kennis en technieken in de 
energietransitie en gesprekken met de stad, zal het definitieve eindbeeld per wijk later worden 
vastgesteld in wijkuitvoeringsplannen.’ (blz. 19). Dit is in tegenspraak met de plannen over de 
aanleg van de infrastructuur op blz. 21: ‘Een reden om nu al te beginnen met de aanleg (zuidelijk 
gedeelte van de ring) van de benodigde infrastructuur die zorgt voor het transport van warmte 
door de gehele stad, is dat zodra de warmte beschikbaar komt een versnelling en opschaling 
mogelijk wordt.’ Om nu al te beginnen met de aanleg van infrastructuur zou tegen alle 
democratische regels zijn en zal het reeds beperkte draagvlak verder verzwakken. Wij willen 
garanties dat geen investeringen in het warmtenet zullen worden gedaan voordat de 
besluitvorming in de gemeenteraad en het overleg met de wijken over de uitvoeringsplannen 
volledig zijn afgerond. 
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• Kan worden gegarandeerd dat geen investeringen in het warmtenet zullen worden gedaan 
voordat de besluitvorming in de gemeenteraad en het overleg met de wijken over de 
uitvoeringsplannen is afgerond? 

• Hoe wordt de financiële draagkracht in een wijk gemeten, zoals aangegeven op blz. 29?  
• Worden daarbij ook de enorme investeringen meegewogen die nodig zijn de woning voldoende 

warm te kunnen houden bij MT van een warmtenet of bij LT via aquathermie?  
• Wordt in de uitvoeringsplannen ook gebruik gemaakt van het prototype waterstofketel van 

Remeha? 
• Welke projectorganisatie heeft de gemeente voor ogen om de geweldige klus van de transitie 

te klaren?  
• Is de gemeente überhaupt voldoende geëquipeerd om een dergelijke project op degelijke wijze 

uit te voeren?  
 
Merenwijk 
Wij zijn van mening dat de Merenwijk niet in de fuik van ‘op korte termijn aardgasvrij’ kan en mag 
zwemmen. Daarom maken we bezwaar tegen de passage op blz. 24: ‘In Leiden werken wij toe 
naar een collectief warmtenet waarop in de toekomst vrijwel alle wijken in de stad, behalve de 
binnenstad zijn aangesloten.’ Wij zien de Merenwijk zeker niet als één van de wijken ‘die kansrijk 
zijn om vóór 2030 te starten met voorbereiden op duurzame warmte….’ (blz.5). TegenGas heeft 
als burgerinitiatief grote bezwaren om bij de energietransitie op de eerste rij te zitten. 
 
Er zijn bij de eerdere inspraakrondes belangrijke zaken uit de stad naar voren gekomen, zoals 
betaalbaarheid, zorgen over de onomkeerbaarheid, behoefte aan concreet 
handelingsperspectief, keuzevrijheid en scepsis over restwarmte als duurzame bron. Er wordt 
bovendien geen rekening gehouden met groenvoorzieningen. Zo kunnen er als gevolg van 
warmtenetten geen bomen meer komen in straten die smaller zijn dan 20 meter. De gemeente 
zegt zonder voorbehoud, dat aan de wensen van de stad tegemoet gekomen is. Dat is zeker niet 
het geval in de Merenwijk. Op blz. 55 staat niettemin: ‘Deze thema’s hebben we een plek gegeven 
in de Transitievisie. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen uit de stad.’. Er zal dus nog 
veel moeten gebeuren. Wij kunnen ons daarom wel vinden in de appreciatie dat ‘Het 
omschakelen van de stad op een ander warmtesysteem lukt alleen als wij dat samen doen met 
de hele stad.’ (blz. 6) 
 
Er is op korte termijn duidelijkheid nodig over ‘waar ruimte is voor participatie’ (blz. 45). De 
gemeente steekt wel zeer selectief in op participatie gezien de beleidslijn ‘In deze fase 
onderzoeken we bij welke partijen energie zit om gezamenlijk aan de aardgasvrije wijk te werken’. 
Het lijkt er sterk op dat partijen alleen kunnen participeren als ze blindelings achter het beleid van 
de gemeente aanlopen. Wij hebben een totaal ander beeld bij inspraak en participatie. TegenGas 
wil in de Merenwijk een stapsgewijze reductie van broeikasgassen waarbij de huidige 
infrastructuur (aard)gas niet wordt afgesloten voordat onomstotelijk is vastgesteld dat waterstof 
of biogas niet tot een serieus alternatief kan worden gerekend. We voelen ons wat dit betreft zeer 
verwant met de bewoners van de Binnenstad. Het is volstrekt onduidelijk waarom daar wel en 
hier niet. Wij willen als Merenwijk niet één van de starters zijn van de energietransitie. 
 
Tegengas wil alle ruimte laten aan te verwachten innovaties. De aanpak van de gemeente staat 
hier haaks op met het standpunt: ‘Dat betekent dat binnen enkele jaren na het starten van de 
wijkaanpak de voorkeur voor een warmteoplossing definitief is.’ (blz. 45). Hier staat tegenover de 
schets van de reële situatie op blz. 64. ‘De eerste verkenningen naar hoe de nieuwe infrastructuur 
onder de grond ingepast kan worden, laten zien dat het in de huidige situatie al erg moeilijk zal 
worden om de optimale combinatie van bron en type woning te maken, eenvoudigweg omdat in 
grote delen van Leiden de straten te smal en onder de grond te vol zijn.’ (blz. 64). Hier zijn tijd en 
realiteit onze vrienden. TegenGas is gesterkt in haar opvatting dat alleen in uiterste gevallen en 
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dan pas tegen het eind van de transitieperiode de aardgasinfrastructuur niet meer nodig zou 
kunnen zijn. 
 
• Waarom is de Merenwijk één van de starters van de eerste fase van de wijkaanpak? Wanneer 

begint deze? Waarom behoort de Merenwijk tot de kansrijke wijken? 
• Het voorgestane open systeem is toch per definitie niet definitief?  
• Op welke wijze krijgen innovaties dan nog een kans? 
• Kan nader worden onderbouwd waarom de Binnenstad wel en de Merenwijk niet aanmerking 

komt voor waterstof?  
• Is niet bekend dat tijdens verschillende gelegenheden vanuit de wijk heftig is gereageerd op 

het voornemen de aardgasinfrastructuur veel eerder af te stoten dan verantwoord? 
 
Op blz. 30 wordt gesteld dat: ‘In de Merenwijk wordt bovendien nadrukkelijk de verbinding 
gemaakt met het lokale bewonersinitiatief en benutten we de opgedane kennis over alternatieve 
warmteoplossingen voor de wijk.’  
 
• Welk bewonersinitiatief is dit?  
• Is bekend dat de alternatieve warmteoplossingen in de wijk op het gebied van aquathermie 

een zeer laagtemperatuurbron is waartegen veel bewoners bezwaar hebben omdat dit leidt tot 
nog grotere investeringen in hun woningen?  

 
Het is opvallend dat in het schema op blz. 20 ‘Voorkeursscenario Eindbeeld 2050’ voor de 
Merenwijk gesproken wordt over ruim tweederde collectieve LT en hooguit een kwart op 
collectieve MT en hooguit 5% all-electric.  
 
• Kan dit nader worden uitgelegd?  
• Hoe verhoudt dit zich tot de opmerking ‘Op dit moment komen echter in principe alleen goed 

geïsoleerde buurten én nieuwbouwontwikkelingen in aanmerking voor de inzet van 
aquathermie.’ (blz. 39).  

• Kan voor de Merenwijk een MT van 70 graden worden gegarandeerd?  
• Wat zijn andere alternatieven dan langer gebruik te maken van aardgas?  
• Wordt ruimte gelaten aan individuele oplossingen, zoals de Tarnoc Turbine ketel? 
 
We zitten in de huidige fase van de energietransitie zeker niet op onze handen. Integendeel. We 
stellen de gemeente voor in de Merenwijk een pilot op te zetten voor het opslaan van energie. 
Daarmee kunnen voor een belangrijk deel pieken en dalen in vraag en aanbod van elektriciteit 
worden voorkomen. Bovendien geeft een dergelijke ‘flow-battery’ aanzienlijk meer ruimte voor 
het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat om de aankoop van een 20 ft container met een 
vermogen van 200 kWh. Het opslagsysteem heeft een technische levensduur van 10 tot 15 jaar. 
Met een proef in het noorden van het land zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan. Het zou 
uniek zijn ook in het westen de pieken van het aanbod van energie op te vangen en te gebruiken 
voor het opvullen van de dalen.  
 
Daarnaast willen we samen met de gemeente berekeningen laten uitvoeren over de kosten van 
isoleren, de aanschaf van nieuwe apparatuur en de kosten van extra elektriciteitsverbruik voor 
de verschillende woningtypen in de Merenwijk als deze op een warmtenet zouden worden 
aangesloten. Verder volgen we de innovaties op vele terreinen op de voet. 
 
• Is de gemeente bereid om het financieel mogelijk te maken een energie opslag pilot in de 

Merenwijk op te zetten?  
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• Is er eenzelfde bereidheid voor het laten berekenen van de kosten van de energietransitie voor 
de bewoners van de Merenwijk? 

 
7. Slot 
Wij zijn positief over het voornemen om ook te denken aan de organisatie van een burgerraad. 
(blz. 57). 
 
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat CO2 reductie voor gebouwen het 
moeilijkst bereikbaar is. Elke geïnvesteerde euro levert bijvoorbeeld in de industrie een veel 
grotere CO2 reductie. Feitelijk moeten we accepteren dat woningen van deze bouwjaren zoveel 
warmte vragen dat deze warmte slechts met gassen getransporteerd kan worden dan wel dat we 
moeten wachten op innovaties. Naar onze mening is de gemeente Leiden er primair voor haar 
burgers.  
 
• Is de gemeente bereid onder ogen te zien dat CO2 reductie in de Merenwijk alleen mogelijk is 

tegen onaanvaardbare hoge kosten van woningaanpassingen? 
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Bijlage 1: WarmtelinQ+ kan Leiden in de winter niet verwarmen 
 
Bas van Poppel, Wim Scholten, 2121-11-07 
 

1. Inleiding 
De kern van de Transitie Visie Warmte 2021-2026 van de gemeente Leiden is de levering van 
Rotterdamse restwarmte, aangevuld met warmte uit diepe geothermie en aquathermie.  

De GasUnie, de beheerder van WarmtelinQ+ en de gemeente Leiden stellen dat de warmtepijp 
voorziet in het gebruik van Rotterdamse restwarmte voor verwarming en tapwater voor woningen 
in de Leidse regio. Over het aantal woningen komen we nog te spreken. De vraag in ons 
onderzoek is of WarmtelinQ+ inderdaad de aanvoer van warmwater kan garanderen. In dit 
document worden vragen over de duurzaamheid en de enorme kosten niet besproken.  

Centraal in ons onderzoek staat het begrip gemiddelde. Een voorbeeld:  
• Wanneer het waterschap onze dijken zou ontwerpen op de gemiddelde zeespiegel, dan 

zou ons land twee keer per dag overstromen.  
• Wanneer het waterschap onze dijken zou ontwerpen op de gemiddelde vloed hoogte, dan 

zou ons land overstromen bij springtij of een stevige noordwester.  

Bij WarmtelinQ+ zijn twee variaties in de vraag van belang.  
• Er is een seizoensinvloed, in de zomer stoken we niet en de winter wel. Dan is het logisch 

dat je het maximale aanbod uit WarmtelinQ+ moet afstemmen op de koudste 
wintermaand. Maar ook dan gaat het alleen over het gemiddelde gebruik over die maand. 

• We moeten evenwel ook kijken naar de dagen met strenge vorst en naar de vroege 
ochtend waarop het merendeel van de bewoners zo ongeveer gelijktijdig de verwarming 
inschakelt. Dat zijn de echte piekbelastingen.  

WarmtelinQ+ levert zelf het water niet aan de voordeur. Daar zit het z.g. wijk distributie warmte 
net tussen (in termen van de Transitie Visie Warmte, het kavel). De temperatuur (hoog, midden, 
laag) die aan de voordeur wordt aangeboden en de voorwaarden die het distributienet stelt aan 
de woning, zoals isolatie, boosterpomp etc., heeft grote invloed op de bruikbaarheid van het 
warmtenet voor de bewoner. Die problematiek laten we in dit document buiten beschouwing.  

De basisuitgangspunten voor het ontwerp worden beschreven in hoofdstuk 2 inclusief een 
verantwoording van de bronnen. De seizoensvariatie komt aan bod in hoofdstuk 3 en de 
piekbelasting in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een analyse uitgevoerd van de consequenties 
van de groei van het aantal aangesloten aantal woningen op de warmtepijp tot aan de 
eindsituatie. De conclusies presenteren we in hoofdstuk 6,  
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2. Ontwerp 
 
WarmtelinQ+ is een warmwater transportleiding om restwarmte van de Rotterdamse haven naar 
woningen te transporteren. WarmtelinQ+ is een uitbreiding van Warmtelinq. Warmtelinq voorziet 
in een leiding van Rotterdam naar Den Haag. WarmtelinQ+ betreft de leiding van Den Haag naar 
Leiden, waarbij - uiteraard - de leiding van Rotterdam naar Den Haag verzwaard moet worden, 
zie figuur 1. 

 

 

 

 Figuur 1. Ontwerp WarmtelinQ+. De bron verschaft 600 MW. 

 

De restwarmte wordt eerst naar woningen in Rotterdam gepompt en van daaruit naar Den Haag. 
Tussen Rotterdam en Den Haag heeft de Warmtelinq leiding een maximaal vermogen van 250 
MW. Dit hebben we berekend met gebruikmaking van cijfers uit het calamiteiten rapport [1]. De 
leiding naar Leiden krijgt een diameter van 500 mm. Met deze diameter en de daarbij behorende 
maximale stroomsnelheid [2] is het maximale vermogen berekend, i.c. 105 MW, afgerond op 100 
MW.  

We weten dat de bron maximaal 600 MW kan leveren maar er lijkt geen sprake te zijn van een 
Warmtelinq(+) leiding tussen de bron en Rotterdam. De Warmtelinq leiding naar Den Haag takt 
ergens af in Rotterdam meestal wordt over Vlaardingen gesproken.  

In verschillende notities en rapporten is aangegeven dat er 600 MW bij de bron beschikbaar is, 
dat Rotterdamse woningen daarvan 250 MW krijgen, Haagse woningen 250 MW en Leidse 
woningen 100 MW. Wij hebben deze getallen echter in de voor ons relevante Transitie Visie 
Warmte van Leiden niet kunnen vinden. In dit document nemen wij voornoemde cijfers aan.  

Op de website van WarmtelinQ+ (raadpleging op 2021-11-02) staat dat 250 MW voldoende is 
voor 130.000 huishoudens. Per woning is er dan 250 MW / 130.000 = 1,92 kW. Dit getal geeft 
aan wat er maximaal geleverd kan worden aan één woning. Met dit getal, het maximale vermogen 
per woning, kan het maximaal aantal aan te sluiten woningen bepaald worden. In de Transitie 
Visie Warmte van Leiden hebben wij het maximaal vermogen per woning niet kunnen vinden en 
ook niet het maximaal aantal aan te sluiten woningen, zodat wij in dit document uitgaan van de 
getallen in tabel 1. Opgemerkt moet worden dat de gemeente Leiden eerder echter uitgaat 
(referentie) van 1 kW/woning [6], waarmee het maximaal aantal woningen zou kunnen worden 
verdubbeld. Dit onrealistisch uitgangspunt is verder niet meegenomen.  

 
Tabel 1. Maximaal beschikbaar vermogen en aantal aan te sluiten woningen. 

 
Max. 
beschikbaar 
vermogen [MW] 

Max. aantal 
woningen bij  
1,92 kW/woning 

Max. aantal 
woningen bij 
5 kW/woning 

Rotterdam 250 130.000 50.000 

Den Haag 250 130.000 50.000 

Leiden 100  52.000 20.000 
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Begin november 2021 wordt, n.a.l.v. het intrekken van steun aan WarmtelinQ+ door de 
Rotterdamse gemeenteraad, gesproken over 120.000 woningen in Den Haag waarmee het 
vermogen per woning neerkomt op 2,08 kW [7].  

In de literatuur wordt veelal gerekend met een waarde van 5 kW, waarvoor wij echter geen 
betrouwbare openbare bron hebben kunnen vinden.  

 
3. Seizoensvariatie 

 
De warmtevraag is groot in de winter en marginaal in de zomer.  In figuur 2 is de warmtevraag 
per maand getoond in procenten, zie voor de bron paragraaf 7.1.  Let op dat voor elke maand het 
gemiddelde over die maand wordt getoond, per dag kan het gebruik aanzienlijk verschillen en 
ook over de dag.   

In het CE Delft rapport [5] wordt erop gewezen dat woningverwarming met zijn seizoensgebonden 
warmtevraag met een bron, hier restwarmte, die op elk moment dezelfde hoeveelheid warmte 
levert, een uitdaging is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. 
Seizoensvariatie van de warmtevraag. Het gemiddelde is 8,3 %. 

Door de leiding naar Leiden kan maximaal 100 MW worden getransporteerd. Het aantal 
aangesloten woningen in Leiden is gebaseerd op een gemiddelde vraag over het hele jaar. We 
kunnen uitrekenen als de gemiddelde vraag over het hele jaar 100 MW is, hoeveel warmte er 
nodig is in maanden met een vraag boven het gemiddelde en andersom, hoeveel warmte er 
overschiet in maanden waar de vraag onder het gemiddelde ligt.  

De gemiddelde vraag is 8,3 % per maand. Het gemiddelde aanbod voor Leiden is 100 MW. In 
januari is de warmtevraag van 16,7 %. Leiden heeft in januari dus nodig 16,7/8,3 * 100 = 200 
MW. 

Omdat de leiding maximaal 100 MW kan transporteren (ook al zou de bron meer kunnen leveren 
het past niet door de pijp) kan een warmtevraag boven de 100 MW niet gehonoreerd worden. In 
januari is er een tekort van 200-100= 100 MW. In figuur 3 wordt voor elke maand getoond hoeveel 
warmte er tekort is in Leiden, ondanks de levering van WarmtelinQ+, c.q. hoeveel warmte er 
overschiet.  
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Figuur 3. Omdat WarmtelinQ+ maximaal 100 MW naar Leiden kan transporteren is er een tekort 
in de winter en een overschot in de zomer.  

 

Maar nu ligt de vraag voor òf er in januari wel 100 MW is in Den Haag om aan Leiden te leveren. 
Den Haag en Rotterdam hebben in januari samen 1000 MW nodig (500 * 16,7%/8,3%). De bron 
kan echter maximaal 600 MW leveren. Rotterdam en Den Haag hebben een tekort van 400 MW 
in januari. Omdat het systeem ontworpen is om aan Rotterdam en Den Haag veel meer warmte 
te leveren dan aan Leiden, zal, als er in Leiden een tekort is, er een nog veel groter tekort zijn in 
Rotterdam en Den Haag. Ook al zou er een overschot zijn in Rotterdam en Den Haag, dan nog 
kan dat niet aan Leiden geleverd worden omdat de capaciteit van de leiding dat niet toelaat.  

Het ontwerp van WarmtelinQ+ geeft geen inzicht hoe er om zal worden gegaan met deze 
tekorten. Wij zien twee mogelijkheden, die we achtereenvolgens bespreken. 

De eerste mogelijkheid is dat er in de winter niets aan Leiden geleverd wordt en dat de 100 MW 
die voor Leiden bestemd was gebruikt wordt om de pijn te verzachten in Rotterdam en Den Haag. 
De conclusie is dan dat WarmtelinQ+ niet gebruikt wordt.  

De tweede mogelijkheid is dat de pijn over elke stad gelijkelijk verdeeld wordt. Dan krijgt Leiden 
zijn 100 MW maar de tekorten in alle steden blijven. Dat betekent dat je in Den Haag Rotterdam 
100 MW extra tekort hebt omdat die warmte naar Leiden is verplaatst. Feitelijk heb je het 
probleem verplaatst én nog wat erger gemaakt omdat voor verplaatsen energie nodig is voor de 
pompen en er warmteverlies zal zijn ten gevolge van het transport. Daarom ligt deze mogelijkheid 
niet voor de hand. 

Het fundamentele probleem is alleen oplosbaar door  
• ofwel veel minder woningen aan te sluiten 
• ofwel de warmte in de zomer op te slaan met zogenaamde transseizoenale opslag  
• ofwel door bijverwarmen in de winter.  

Bij transseizoenale opslag wordt er alleen restwarmte gebruikt, echter bij bijverwarmen is dat niet 
het geval. In bestaande warmtenetten vindt bijverwarming doorgaans plaats met aardgas en in 
toenemende mate met biomassa.  

Uit ons onderzoek blijkt dat WarmtelinQ+ het fundamentele ontwerp probleem van de variatie in 
de vraag niet heeft geadresseerd.  
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4. Piekbelasting 

 
In een gemiddelde woning staat een CV combi ketel van zeker 20 kW. Laten we dit vergelijken 
met het vermogen dat het warmtenet levert, 2kW. In de winter bij strenge vorst en een stevige 
oostenwind1   heb je meer dan het tienvoudige nodig. Vandaar dus die ketel met een maximaal 
vermogen van 20 kW. Een stevig vermogen is eveneens nodig voor  het  opwarmen van het huis 
‘s ochtends. 
 
De gemeente Leiden en WarmtelinQ+ stellen dat een vermogen van 2 kW voldoende is, zoals 
besproken in hoofdstuk 2. Dit is slechts weinig meer dan het gemiddelde verbruik van 1,7 kW, zie 
paragraaf 7.2. Op die dagen waarop een CV combi ketel simpelweg zijn maximale vermogen 
aanspreekt (meer dan het tienvoudige), kan WarmtelinQ+ een dergelijk vermogen overduidelijk 
niet leveren.  
 
Er wordt veelal gerekend met een waarde van 5kW, waarvoor wij echter geen betrouwbare 
openbare bron hebben kunnen vinden. Dit is nog altijd vier keer minder dan het vermogen wat 
een gemiddelde combi ketel kan leveren, en het is meer dan waarschijnlijk dat er bijgestookt moet 
worden, doorgaans met goed regelbare aardgas warmte centrales. Een bijstook is evenwel niet 
voorzien in de Transitie Visie Warmte.  
 
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 is er geen warmte c.q. te weinig warmte beschikbaar in de 
wintermaanden. Als er dan wel enige warmte beschikbaar is, dan schiet het piekvermogen ernstig 
tekort. 
 

5. Eindsituatie 
 
Wij hebben in hoofdstuk 2 uiteengezet welke aanname we gedaan hebben voor het aantal 
aangesloten woningen, in totaal 312.000. Voor elke woning is er 2kW te verdelen van de 600 MW 
van de bron.  

In de praktijk zullen de woningen in de loop der tijd worden aangesloten. In de eerste jaren waarin 
een beperkt deel van de woningen is aangesloten, zullen de effecten van de variatie in vraag nog 
beperkt zijn. Als bijvoorbeeld 10% is aangesloten dan is het gemiddelde aanbod 10X groter wat 
de variatie in vraag kan accommoderen. Echter, wanneer het aantal aangesloten woningen groter 
wordt dan zal het systeem gaan haperen en zullen de beschreven effecten in grotere mate 
optreden. De dan optredende haperingen zijn echter terug te voeren op het niet in acht nemen 
van de variatie van de vraag bij het ontwerp.  

Als nu tot dit ontwerp besloten wordt dan zal de ontwerpfout, want zo kunnen we het wel noemen, 
dat geen rekening gehouden is met variatie van de vraag, de eerste jaren niet zichtbaar zijn. 
Voorstanders worden dan nog niet met de neus op de feiten gedrukt. Een eerlijke toetsing vraagt 
dan om het vermogen van de bron naar rato van de aansluitingen terug te brengen. Het effect 
dan wel duidelijk zichtbaar zijn.  

 

 

 

 
1 De wettelijke eis voor een warmte installatie is dat deze de woning comfortabel verwarmt ook bij -17 C 
(dit is inclusief windchill). 



 

18 

 

 

 
6. Conclusie 

Aannemende dat een verplaatsing en vergroting van het warmtetekort van Leiden naar 
Rotterdam Den Haag niet zinvol is, is de conclusie dat Rotterdamse restwarmte in de 
wintermaanden Leiden niet bereikt. In de zomer is er juist een groot surplus dat slechts 
weggegooid kan worden. 
 
De enige manier om dit op te vangen (zonder bijverwarming) is grootschalige opslag van warmte 
om de sterke seizoenschommelingen te kunnen opvangen. Daarin is niet voorzien.  

Om de overeengekomen vermogens zonder seizoensopslag te kunnen leveren moet bijgestookt 
worden.  Dat zou het meest doelmatig zijn in Leiden.  

 
Daarenboven kan WarmtelinQ+, al zou de warmte in de winter geleverd kunnen worden aan 
Leiden, op koude dagen en bij piekvraag de benodigde warmte überhaupt niet leveren. Dit 
betekent dat duizenden mensen in de kou zullen staan.  

Wel moet bedacht worden dat dit mankement pas na enkele jaren, als een relevant deel van de 
woningen is aangesloten, zal optreden. Gezien de langjarige investeringen is het raadzaam dit 
mankement nu te onderkennen.  

 
De slotconclusie is dat er een ernstige ontwerpfout zit in de WarmtelinQ+ die in de Transitie Visie 
Warmte centraal staat. Gezien de grote politieke en commerciële belangen die met de 
WarmtelinQ+ gemoeid zijn, zullen de conclusies van dit onderzoek door direct betrokkenen niet 
bij voorbaat serieus genomen worden.  
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7. Appendix 
 

7.1. Seizoensvariatie 
Voor ons onderzoek hebben we het gebruik van elk maand, gemiddeld over die maand nodig. 
Op internet zijn er verschillende bronnen die het maandelijks gebruik in termen van gasverbruik 
presenteren, veelal voor een vaak aangenomen gemiddeld verbruik van 1500 m3 per woning, 
zoals in [4]. Deze gegevens hebben we gebruikt om voor elke maand het verbruik in procenten 
te berekenen.  
 
Voor januari is bijvoorbeeld een verbruik van 250 m3 opgegeven. Het gemiddelde vraag van 
januari in procenten is dan 250/1500*100= 16,7 %. 
 

7.2. Berekening gemiddeld verbruik per seconde 

1 m3 gas heeft levert een energie van 35,17 MJ [3]. Dit betekent dat 1500 m3 aardgas, een veel 
gebruikt gemiddeld verbruik, levert 52,5 MJ. In een jaar zitten 365*24*60*60 seconden. Het 
gemiddelde vermogen is dan 1,7 kW.  
 
 

7.3. Maximaal Vermogen van WarmtelinQ+ 
Door de Warmtelinq leiding naar Den Haag kan maximaal 1,2 m3/s stromen (diameter 700 mm).  
Wij berekenen nu op basis van deze maximale stroomsnelheid de maximale hoeveelheid warmte 
energie die aan Den Haag kan worden geleverd.  
 
Er is 4200 J nodig om 1 liter water 1 C in temperatuur te laten stijgen, voor een m3 is dat 100 x 
zoveel. WarmtelinQ+ gaat uit van een verschil in aanvoer- en retourtemperatuur van 50 C.  
Het maximale warmtetransport is derhalve 4200*1000*50*1,2= 252 MW. 
 
Aan Leiden (leiding 500 mm, met een maximale doorvoer van 0,5 m3/s) kan derhalve maximaal 
105 MW worden geleverd. 
 
  

https://www.energieconsultant.nl/energiemarkt/begripsomschrijvingen-energiemarkt/begripsomschrijvingen-gas/standaard-kubieke-meter-gas/
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Bijlage 2: Transitie Visie Warmte onder de loep  
 
2021-11-21, Bas van Poppel, Wim Scholten 
 

1. Inleiding 
 
In de Transitie Visie Warmte 2021-2026 (TVW) is beschreven hoe onze woningen verwarmd 
zullen gaan worden2. Wij hebben onderzocht of de TVW daadwerkelijk onze woningen op een 
toereikende wijze kan verwarmen. De TVW visie is gebaseerd op de aanvoer van restwarmte uit 
Rotterdam via de WarmtelinQ+ en aanvullende warmte uit andere bronnen, zoals geothermie en 
aquathermie.  
 
Om duidelijk te krijgen wat de gevolgen voor de bewoner zijn, moeten we onderscheid maken 
tussen alles tot aan de voordeur en alles achter de voordeur. Wat dat alles tot aan de voordeur 
is, is eigenlijk niet zo interessant voor de bewoner. Het gaat erom wat de bewoner geleverd krijgt, 
welke aanpassingen van zijn woning nodig of wenselijk zijn en wat de kosten zijn. Denk aan 
investeringen, verbruikskosten, indirecte kosten zoals subsidies aan infrastructuur beheerders en 
vastrecht verhogingen van elektriciteit. 
 

2. Woning 
 
De TVW gaat uit van een maximaal te leveren vermogen van 2 kW per woning. Daarbij wordt de 
eis gesteld dat de woning geïsoleerd moet worden. In de TVM wordt (impliciet) gesteld dat de 
mate van isolatie afhangt van de temperatuur van het geleverde water omdat de bewoner tot een 
minder hoog energielabel zou hoeven te isoleren bij een hogere temperatuur.  
 
Om een beeld te krijgen van de isolatie eisen gebruiken we z.g. BENG norm (Bijna Energie 
Neutraal Gebouw), die voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 geldt. De BENG norm drukt de 
energiebehoefte van een woning uit in Watt per vierkante meter vloeroppervlak. Voor een beetje 
gemiddelde tussenwoning mag de energiebehoefte volgens de BENG norm niet meer bedragen 
dan zo’n 60 W/m2.  Dit is exclusief tapwater [2, 3].  
 
Met de door het warmtenet geleverde 2 kW kunnen wij dus een woning die volgens de BENG 
norm geïsoleerd is, verwarmen met een vloeroppervlak van 33 m2 (2kW/60W/m2). Het 
gemiddelde vloeroppervlak van een woning in de Merenwijk is evenwel 110-150 m2. Stel dat een 
gemiddelde woning een vloeroppervlak van 130 m2 dan is de energiebehoefte 8 kW (130*60). 
Het moge duidelijk zijn dat het vermogen van het warmtenet tekort schiet, ook al isoleren we 
maximaal.  
 
Dit betekent, dat ook al heeft de bewoner maximaal geïsoleerd, dat de woning nog steeds niet 
voldoende verwarmd kan worden. Het enige dat de bewoner nog rest is bijverwarmen. Ik zou het 
geen bijverwarmen meer noemen, immers de bijverwarming moet driemaal zo groot zijn als het 
warmtenet.  
Daar heb je een z.g. booster voor nodig. Een booster is veelal een elektrische verwarming, die 
bijspringt als het warmtenet onvoldoende warmte kan leveren.  Er zijn ook boosters die op gas 
werken. Een booster is sowieso noodzakelijk voor warm tapwater als het aangevoerde water te 
koud is om de legionella bacterie te doden. Omdat er in de TVW niets gezegd wordt over een 
booster, moeten we ervan uitgaan dat deze voor rekening van de bewoner is.   

 
2 De koudevraag en andere delen van het energie systeem zijn onterecht buiten beschouwing gelaten. 
Warmte is een integraal onderdeel van het energiesysteem en zou niet buiten die context beschouwd 
moeten worden. 
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De conclusie is dat alleen door  
· isolatie tot op de meest recente normen voor nieuwbouw én 
· door fors bijverwarmen 
een woning voldoende warm gestookt kan worden en dat de verantwoordelijkheid voor deze 
maatregelen bij de bewoner gelegd wordt. Dat betekent zeer fors isoleren en de aankoop van 
apparatuur om bij te verwarmen. Dit betekent niet alleen een eenmalige investering  maar ook de 
steeds terugkerende kosten voor het bijverwarmen.  
 
Het betekent ook, dat bij gebruik van elektrische boosters de capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk uitgebreid moeten worden. Dit wordt niet benoemd in de TVW. Bij gebruik 
van boosters op gas ligt het voor de hand de bestaande aardgasinfrastructuur te gebruiken. 
 
 

3. Temperatuur warmtenet 
 
De TVW stelt: “de benodigde mate van isolatie hangt af van de temperatuur van de geleverde 
warmte en dat daarom de kosten voor isolatie bij middentemperatuur geringer zijn”3. In het 
navolgende zullen wij deze uitspraak van de gemeente bespreken.  
Allereerst moet worden opgemerkt dat de temperaturen van de verschillende klassen, hoog, 
midden en laag, niet éénduidig gedefinieerd zijn in de TVW. 
 
De mate van isolatie wordt in de TVW uitgedrukt in energielabels waarbij op verschillende 
plaatsen in het document verschillende energielabels worden gehanteerd [5]. Ook wordt er 
gesproken over een niet nader gedefinieerde basis isolatie. De energielabels van voor 1 januari 
2021 zijn niet geschikt om de energiebehoefte van een woning uit te drukken, ze zeggen alleen 
iets over maatregelen die zijn getroffen, bijvoorbeeld dubbel glas. Dat is dan ook de reden dat 
aan het begin van dit jaar de BENG norm is ingevoerd, die wel de energiebehoefte beschrijft. 
BENG is een Europese norm. Het is niet logisch dat de TVW de mate van isolatie uitdrukt in de 
verouderde labels.  
 
Wie weleens een teiltje lauwwarm sop gemaakt heeft, weet dat als het water te koud is, je dan 
weinig heet water of veel matig warm water kunt bijmengen. Dus je kunt een huis verwarmen met 
weinig heet water of veel lauwwarm water. En dat kan ook in dezelfde tijd. In de appendix hebben 
we een voorbeeld uitgewerkt omdat gevoelsmatig een hogere temperatuur meer energie zou 
kosten en tot een kortere opwarmtijd zou leiden. 
 
Voor de verwarming van een woning kan een willekeurige bedrijfstemperatuur gekozen worden. 
Daarbij geldt wel dat de radiatoren moeten passen bij de gekozen temperatuur. Voor dezelfde 
warmte afgifte zijn bij lagere temperatuur fysiek grotere radiatoren nodig, of radiatoren van een 
andere constructie, bijvoorbeeld met ventilatoren. Bij temperaturen van minder dan 45 graden 
worden speciale radiotoren toegepast met een hoge warmte uitwisseling om aan het benodigde 
vermogen te komen zodat een woning binnen een redelijke tijd opgewarmd kan worden.  
De radiatoren en convectoren in de woningen van de Merenwijk zijn ontworpen voor een 
temperatuur van 90 C. Dat is destijds door ingenieurs uitgerekend zodat het ook bij -10 (-17) nog 
behaaglijk warm is. Het is duidelijk dat een eventueel warmtenet in de Merenwijk geen 90 C zal 
aanbieden. Dat betekent dat de radiatoren en convectoren moeten worden vervangen. Wanneer 
de radiatoren te klein zijn, dan zal het niet alleen onvoldoende warm worden, maar zal het ook 
langer duren voordat het warm wordt. Zie de appendix voor een uitgebreidere uitleg. 

 
3 Wij hebben de betreffende formuleringen in de TVW samengevat en brengen het als citaat naar voren. 
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Vaak wordt geadviseerd om de temperatuur van uw combi ketel zo laag mogelijk te kiezen [6]. 
Dat kan tot energiebesparing leiden omdat het hoge rendement van een HR ketel alleen wordt 
behaald als het in de radiatoren afgekoelde water kouder is dan 60 C [1]. Daarnaast zijn de 
warmte verliezen van de leidingen kleiner bij een lagere bedrijfstemperatuur. Het extra 
warmteverlies van inpandige leidingen als gevolg van een hogere temperatuur moeten we niet 
overdrijven.  
 
Wel is het zo dat in het warmtenet zelf (buiten de voordeur), dat uit kilometers lange leidingen 
bestaat, dit verlies wel aanzienlijk kan zijn. Ontwikkelaars van warmtenetten zullen vanwege dat 
warmteverlies een lagere temperatuur nastreven [10]. Door een laag temperatuur warmtenet 
wordt een ontwikkel uitdaging van warmtenetten op de bewoner afgeschoven.  
Dat lagere temperaturen momenteel in de belangstelling staan wordt veroorzaakt door apparaten 
die de CV ketel kunnen vervangen die simpelweg geen hogere temperaturen kunnen 
voortbrengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor warmtepompen en lage/midden temperatuur 
warmtenetten. 
 
De conclusie is dat de stelling van de gemeente waarmee we dit hoofdstuk begonnen “dat de 
mate van isolatie afhangt van de temperatuur en dat daarom de kosten voor isolatie bij 
middentemperatuur geringer zouden zijn” niet correct is.  
 
Voorbeeld: Stel dat je woning een vloeroppervlak heeft van 140 m2. Isolatie volgens de BENG 
norm zou de energiebehoefte beperken tot 60 W/m2 * 140 m2= 8,4 kW. Stel dat isoleren tot de 
BENG norm niet haalbaar is dat we na isolatie een energiebehoefte hebben van 12 kW. Als je 
aan de voordeur een middentemperatuur geleverd krijgt, stel 65 C, dan moet je radiatoren hebben 
die 12 kW kunnen afgeven bij een aanvoer temperatuur van 65 C. Als je de warmte aangeleverd 
krijgt op 45 C, dan moeten de radiatoren nog steeds 12 kW kunnen afgeven, maar dat zullen 
fysiek grotere radiatoren zijn. Stel u heeft nu een radiator van 1,5 meter breed, die bedoeld is 
voor 90 C. Om hetzelfde vermogen bij 45 C te leveren heeft u een 3,37/0,85 = 4 maal grotere 
radiator nodig, zie de appendix. Bij convectoren is de terugval in vermogen nog groter. Bij 
vloerverwarming gelden de specifieke voor- en nadelen van vloerverwarming. Zie verder de 
appendix.  
 

4. Conclusie 
 
De energiebehoefte van de woningen in de Merenwijk zoals ze nu zijn, ligt in de orde van 25 kW. 
Het warmtenet is ontworpen om maximaal 2 kW per woning te kunnen leveren. Door isolatie tot 
het niveau dat nu voor nieuwbouw geldt, de BENG norm, zou je op een energiebehoefte van 8 
kW (voor een woning met 130 m2 vloeroppervlak) kunnen uitkomen. De warmtevraag is dan nog 
altijd viermaal zo hoog dan wat het warmtenet kan leveren. De bewoner zelf zal fors moeten 
bijverwarmen. We kunnen dat niet meer bijverwarmen noemen. Dit alles nog afgezien van 
tapwater.  
 
De verantwoordelijkheid voor de enorme kosten voor isolatie en de forse bijverwarming worden 
bij de bewoner gelegd.  
 
De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet aanzienlijk uitgebreid worden, met bijbehorende 
kosten, indien elektrische boosters (bijverwarming) worden gebruikt. 
 
De slotconclusie is dat de TVW dermate ernstige ontwerpfouten bevat dat de woningen niet 
voldoende warm kunnen worden. Deze warmteproblemen en bijbehorende kosten worden op de 
bewoner afgeschoven.   
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5. Appendix 
 

5.1. Warmte 
 

In deze paragraaf een klein stukje achtergrond over warmte.  
 
Om één liter water één graad Celsius in temperatuur te verhogen is 4200 J nodig4. Joule (J) is de 
eenheid van energie. Als we dat in één seconde doen met een brander, dan heeft die brander 
een vermogen van 4,2 kJ/s = 4,2 kW.  
 
Wanneer we één liter water één graad Celsius in temperatuur verhogen in 10 seconden, dan is 
het vermogen van de betreffende brander één tiende van het vermogen van een brander die één 
liter water één graad Celsius in temperatuur verhoogt in één seconde. De hoeveelheid energie in 
beide gevallen is echter gelijk. 
 
Uit bovenstaande volgt ook dat de hoeveelheid energie die nodig is om één liter water één graad 
Celsius in temperatuur te verhogen even groot is als de energie die nodig is om twee liter water 
een halve graad Celsius in temperatuur te verhogen. Als we dat in beide gevallen in één seconde 
doen met mogelijk verschillende branders dan zal het vermogen van die branders echter gelijk 
zijn. 
 
In het voorgaande hebben we twee bakken met water, een bak met één liter water en een bak 
met twee liter water. Een woning kunnen we verwarmen met de bak met één liter of de bak met 
twee liter (de bakken hebben een verschillende temperatuur), het resultaat is hetzelfde omdat de 
hoeveelheid energie in beide bakken hetzelfde is. Wel is het belangrijk dat de bakken in hetzelfde 
tempo (het vermogen) hun warmte kunnen afgeven en dat kan eisen stellen aan de fysieke 
constructie. 
 

5.2. Temperatuur Regime 
 

Het vermogen van een radiator hangt af van de aanvoer-, retour, en ruimtetemperatuur. Daarom 
wordt het vermogen opgegeven bij een norm regime voor aanvoer-, retour, en ruimtetemperatuur, 
in het kort genoteerd als aanvoer/retour/ruimte. Als de radiator bij andere temperaturen wordt 
bedreven, dan kunnen we de benodigde radiator vermogensgrootte vinden met een 
correctiefactor. Een vuistregel voor de retourtemperatuur bij een bepaalde aanvoertemperatuur 
is dat de retourtemperatuur 20-25% lager dient te zijn [8]5. In tablel 7.1 hebben we voor een aantal 
aanvoertemperaturen en plausibele retourtemperaturen de correctiefactoren gegeven, bij een 
ruimtetemperatuur van 20 C [9]. 
 
  

 
4 Strikt genomen één kg water. Voor het gemak stellen we een kg gelijk aan een liter. 
5 De vuistregel retour temperatuur is 20-25% lager dan aanvoer temperatuur gaat niet op voor het norm 
regime, maar dat is ook niet relevant, het norm regime is alleen bedoeld als referentiepunt voor de 
correctiefactoren. 
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Tabel 7.1. Correctiefactoren t.o.v. norm regime 75/65/20 en ruimte van 20 C.  
 

Aanvoer Retour verschil Factor 
 

90 65 28% 0,85 ontwerp regime Merenwijk 
75 65 13% 1 norm regime 
75 55 27% 1,17 

 

60 45 25% 2,03 
 

45 35 22% 3,37 
 

40 30 25% 5,01 
 

 
 
 
Voorbeeld: Wanneer je nu een bepaald vermogen nodig hebt, zeg 1000 W, en dat wilt realiseren 
met een regime 75/55/20, dan heb je een radiator met een normregime nodig van 1000*1,17= 
1170 W.  
 
Het vermogen van een plaatradiator van een bepaalde hoogte hangt (vrijwel) lineair af van de 
lengte van de radiator. We kunnen derhalve de correctiefactoren interpreteren als de lengte die 
je nodig hebt. We kunnen nu bepalen hoeveel langer onze radiatoren (die gekozen zijn op 
90/65/20) moeten worden bij gebruik op 45/35/20. Dat is 3,37/0,85= 4 keer zo lang.  
 
Bovenstaande geldt voor plaatradiatoren. Convectoren, bijvoorbeeld die in de convectorputten 
staan in de Merenwijk hebben t.o.v. plaatradiatoren bij lagere temperatuur een nog kleiner 
vermogen. Installateurs zeggen wel dat convectoren beneden de 70 C niet veel doen. 
 

5.3. Aanwarmtijd 
 

Als de woning eenmaal op temperatuur is dan hoeft alleen de warmte die weglekt naar buiten 
aangevuld te worden. Maar als de woning koud is dan heb je meer warmte nodig om deze op 
temperatuur te krijgen. Hoe sneller je de woning op temperatuur wilt krijgen, hoe meer vermogen 
je nodig hebt. Je zou dit kunnen vergelijken met een auto die op een vlak liggende weg weinig 
vermogen nodig heeft, maar veel meer vermogen nodig heeft om een heuvel op te komen.   
 
Deze aanwarmtijd hangt in belangrijke mate af van de gebruikte bouwmaterialen, een huis met 
dikke stenen muren warmt langzamer op dan een huis met dunnere muren. De BENG normen 
houden hier dan ook rekening mee, de gebruikte bouwmaterialen bepalen een correctiefactor.  
 
De aanwarmtijd heeft geen relatie met de temperatuur van het CV water. Wel is het zo dat als bij 
het verlagen van de temperatuur de radiatoren onvoldoende vergroot zijn van afmeting, dat dan 
het vermogen van de radiatoren kleiner is geworden, en dat heeft uiteraard wel effect op de 
aanwarmtijd.  
 
Bovenstaande geldt voor plaatradiatoren. Vloerverwarming ligt in beton, en dan zal er een 
aanzienlijke hoeveelheid warmte nodig zijn om de vloer zelf te verwarmen, en dat kost tijd. 
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5.4. Tegennatuurlijk 
 
Uit de reacties op concept versies van dit paper komt telkens weer naar voren dat het 
tegennatuurlijk aanvoelt dat het energie verbruik en de aanwarmtijd niet afhangen c.q. niet hoven 
af te hangen van de water temperatuur. Het gevoel is dat je met een hogere temperatuur de 
ruimte sneller warm krijgt en dat een lagere temperatuur minder energie kost. Onderstaand 
voorbeeld is bedoeld om dat tegennatuurlijke gevoel te doorzien.  
 
Stel je zet twee pannetjes met water op een fornuis. Het ene, een klein pannetje, vul je met 1 liter 
water, het andere, een groot pannetje, met 5 liter. Je zet de pitten evenhoog en na 5 minuten zet 
je het vuur uit. Het water in het kleine pannetje zal warmer zijn dan in het grote pannetje. Maar 
zit er meer energie in het kleine pannetje omdat het water warmer is ?  Nee, in beide pannetjes 
zit evenveel energie, immers je hebt dezelfde hoeveelheid energie toegevoerd. 
 
Nu ga ik met die pannetjes een kamer verwarmen. Stel dat de temperatuur in de kamer 18 C. Ik 
zet het kleine pannetje in de kamer, en wanneer alle warmte is afgegeven is de temperatuur 19 
C geworden (in het echt zal je heel wat meer water nodig hebben). Nu doe ik dezelfde proef met 
het grote pannetje met het lauwe water. Zal de temperatuur nu ook 19 C worden of lager ? De 
temperatuur zal evenhoog worden, immers de pannetjes bevatten dezelfde hoeveelheid energie.  
 
Stel dat we in bovenstaand experiment observeerden dat het langer duurde voordat het grote 
pannetje al zijn warmte had afgestaan. Is het dan zo dat een lagere temperatuur altijd leidt tot 
een langere opwarmtijd ? Nee, dat is niet zo. Als we het grote pannetje bijvoorbeeld voorzien van 
koelvinnen dan merken we opeens dat het grotere pannetje wel de kamer in dezelde tijd opwarmt. 
Wat we gedaan hebben is het door een andere constructie gelijk maken van het afgifte vermogen 
van de pannetjes6. Als u er maar voor zorgt dat het vermogen van de radiator geschikt is voor de 
temperatuur van het CV water, dan heeft een lagere temperatuur geen effect op de opwarmtijd. 
 
  

 
6 Voor de oplettende lezer: aangenomen dat de constructie wijziging heeft geen invoeld heeft op het 
opname vermogen. 
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