
 

Factsheet 4.1 
 
 

Rekentool wijkwarmtenetwerk 
 
 
Wanneer zijn wijkwarmtenetten aantrekkelijk? 

 Overal waar veel restwarmte beschikbaar is, is de doelstelling om CO2-emissie 
te verminderen gebaat bij aansluiten op een warmtenet. Lozen van warmte is 
nadelig voor het milieu.  

 Juist in bebouwde gebieden is warmtelevering een goed alternatief voor indivi-
duele cv-ketels, omdat het energiezuinig maken van de woningen vaak tech-
nische belemmeringen kent en niet tot resultaten leidt die de woningen vol-
doende energiezuinig maken.  

 
Hoe kan een woningcorporatie zich opstellen tegenover leveranciers en 
adviseurs die met berekeningen en voorstellen komen die niet transparant 
zijn? 
Er zijn tal van mogelijkheden om zelf warmte op een duurzame manier te winnen, via 
de zon, uit de aarde, warmte- en koudeopslag en via Warmtekracht-opwekking. Om 
alternatieven af te wegen is door het Onderzoeksinstituut OTB een gebruiksvriendelijke 
rekentool gemaakt. Experts van woningcorporaties kunnen daarmee zelf alternatieve 
oplossingen uitwerken en onderling vergelijken, zodat zij beter kunnen onderhandelen. 
Woningcorporaties kunnen er ook beter mee beoordelen of het loont om een eigen 
Energy Service Company (ESCO) op te zetten. Ook worden met de rekentool aangrij-
pingspunten geboden om bewoners beter te informeren en bij de toepassing van 
warmtelevering te betrekken.  
 
Moeten bij aansluiting op een warmtenet de woningen nog steeds 
energiezuinig zijn?  
Aansluiten op een warmtenet levert een interessante reductie van de EPC op. Dit is 
echter een administratieve maatregel. Wil collectieve warmtelevering voor iedereen 
aantrekkelijk zijn, dan moet de woning optimaal comfortabel gemaakt worden en 
bovendien gezond wonen ondersteunen. Extra maatregelen om op energiekosten te 
besparen zijn wenselijk om de kosten voor de bewoner te beperken  

 
Wat is te leren van wat elders gebeurt? 

 Een warmtenet kan met een veelheid aan bronnen gevoed worden. In Amster-
dam is recent een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie in gebruik genomen die 
het noorden en westen van Amsterdam van warmte voorziet. Door de bestaan-
de stadsverwarmingsnetten te koppelen ontstaan er mogelijkheden om CO2-
emissies te verminderen.  

 In de regio Rotterdam kan de industrie met de elektriciteitscentrales in potentie 
genoeg warmte leveren. De kritieke schakel is deelname, ofwel het aansluiten 
van gebouwen.  

 In Den Haag is beschikbaarheid van restwarmte minder groot en ziet men in 
allerlei vormen van wijkwarmte mogelijkheden om CO2-emissies te verminde-
ren. Kleinschalige warmtenetten werken deels op basis van warmte-koude-
opslag, restwarmte van elektriciteitscentrales of geothermische bronnen. De 
wijk Duindorp in Scheveningen heeft met een zeewarmtecentrale een innova-
ieve toepassing.  

 In Almere wordt voor onder meer de wijk Almere Hout Noord ook gedacht aan 
een warmtenet. Er is nog geen centrale met restwarmteoverschot in de buurt,  

 



 

maar de ontwikkeling van plannen is aanleiding om voor de lange toekomst 
keuzes te maken. De beschikbaarheid van een warmtenet verhoogt de flexi-
biliteit voor toekomstige warmte- en koudelevering.  

 Warmtenetten hebben de toekomst. en hebben al geleid tot een nieuwe 
discussie over energieconcepten op woningniveau.  
 

Welke rekentools zijn beschikbaar? 
Er zijn twee rekentools ontwikkeld, in samenwerking met het Europees project 
Ecoheat4cities, en één ontwerptool. 

 De ontwerptool beschrijft de stappen die genomen moeten worden bij de tot-
standkoming van een stadsverwarmingsnet. 

 Een tool om de milieuprestaties van stadsverwarmingsnetten te berekenen en 
te vergelijken met de prestaties van individuele opties. 

 Een tool om de financiële haalbaarheid van stadsverwarming te berekenen op 
basis van netto contante waarde. Kentallen zijn aanwezig. 
 

Meer weten? 
 Ontwerptool: D. van Beekum, 2009, Development of District Heating Networks 

in Urban Areas, afstudeerscriptie, TU Delft, OTB. www.woningkwaliteit2020.nl. 
 Voor de labelling en vergelijking van de tools, kijk naar Factsheet 4.2 en 4.3. 

De tool en uitleg over de labelling zijn te downloaden op 
www.ecoheat4cities.eu. 

 Voor de financiële rekentool kijk op www.woningkwaliteit2020.nl of neem 
contact met Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl). 

 Kijk op de site van Euroheat & Power (www.euroheat.org). 
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