
 

Factsheet 4.2 
 

Europees energielabel voor stadsverwarmings-
netten 
 
 
Waarom stadsverwarming? 
Stadsverwarming kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van fossiele 
brandstoffen naar hernieuwbare energie. Stadsverwarming vermindert sterk het 
gebruik van fossiele brandstoffen door gebruik te maken van 

 afvalwarmte van de industrie; 
 afvalwarmte van elektriciteitsproductie; 
 afvalwarmte van afvalverbrandingsinstallaties; 
 hernieuwbare bronnen zoals geothermie of aquifers. 

Daardoor is het mogelijk om in één keer de verwarming van een hele wijk of stad te 
verduurzamen. 
 
Waarom een label? 
Stadsverwarming is onzichtbaar (in tegenstelling tot bijvoorbeeld PV-cellen) en de 
voordelen daarvan zijn niet bekend bij het publiek. Vandaar dat er behoefte is aan een 
duidelijke methodiek om stadsverwarming te vergelijken met individuele opties en om 
de vergelijking zichtbaar te maken. 
De voordelen van een label zijn: 

 onafhankelijk aantonen wat de milieuwinst is van een stadsverwarmingsnet; 
 commitment laten zien aan CO2-reductiedoeleinden en hernieuwbare energie-

doeleinden; 
 vergemakkelijkt de vergelijking tussen collectieve en individuele systemen; 
 efficiënt instrument voor communicatie met gemeenten en bewoners. 

 
Hoe zit het label eruit? 
 

 



 

In het project Ecoheat4cities is in Europees verband gewerkt aan een methodiek en 
aan de ontwikkeling van een label. Het label geeft aan wat de primaire fossiele-
energiegebruik van een systeem is, wat het aandeel hernieuwbare energie is en hoe 
groot de CO2-uitstoot is. Hoe meer bloemblaadjes gekleurd zijn, hoe duurzamer het 
systeem is. Een groot voordeel van het label is dat ook de CO2-uitstoot weergegeven 
wordt, wat voor veel gemeentes en woningcorporaties belangrijk is in relatie tot hun 
CO2-doelstellingen.  
 
Waar is het label op gebaseerd? 
Het label is gebaseerd op afweging tussen de verschillende standaarden, directieven en 
energieberekeningsmethoden in de EU-landen en op Europese ontwikkelingen op het 
gebied van Ecodesign labelling. Het label voorziet in een berekeningsmethode waarvan 
afgeweken kan worden in nationale annexen. Op deze manier kan het label goed aan-
sluiten bij nationale normen (zoals de EPG/EMG). 
 
Hoe kan een stadsverwarmingsnet een label krijgen? 
In Europa zijn nu meer dan 40 stadsverwarmingssystemen gelabeld. In Nederland zit 
de labelling nog in de testfase. Later zal het label wordt afgegeven door een gecertfi-
ceerde instelling. In Nederland zijn 3 stadsverwarmingsbedrijven bezig met een test-
labelling: Stadverwarming Purmerend, Aardwarmte Den Haag en HVC (Alkmaar en 
Dordrecht). 
 

 
Meer weten? 

 Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl) of Willem van der Spoel 
(W.H.vanderSpoel@tudelft.nl). 

 www.ecoheat4cities.eu. 

 Euroheat & Power (http://www.euroheat.org). 
 AgentschapNL (www.agentschapnl.nl, Lex Bosselaar). 
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