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Inleiding 
In dit onderzoek is door InEnergie de technische en financiële haalbaarheid onderzocht van een 

aardgasvrij energietransitienet  voor Arnhem-West. In totaal zijn hier 1.382 woningen mee gemoeid. 

Aanleiding voor dit onderzoek is de gebiedsontwikkeling van ca. 400 woningen op De Hes wat 

mogelijkheden voor koppelkansen biedt. Op De Hes zal een laagtemperatuur warmtenet worden 

aangelegd. Voor dit onderzoek is het EnergietransitieNet als uitgangspunt genomen waarop scenario’s 

voor hoog- en laagtemperaturen zijn uitgewerkt.   
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Het onderzochte gebied betreft de woningen in de buurten Hoogstede-Klingelbeek, Lombok en 

Heijenoord. De Hes is in eerste instantie nog niet meegenomen vanwege de nog ontbrekende 

gebiedsinvulling.  

Amvest heeft echter aangegeven dat het geprognotiseerde systeem goed aansluit op het 

EnergietransitieNet. Indien het nieuwbouw project De Hes tevens wordt aangesloten op het 

energiesysteem zullen de investeringskosten naar verhouding lager uitvallen in verband met de 

gelijktijdigheid. Daarnaast zullen de exploitatielasten voor de gehele energievoorziening lager uitvallen.  

 

EnergietransitieNet 
Het plangebied Arnhem-West kenmerkt zich op een hoge mate van diversiteit ten aanzien van 

bebouwing en wordt doorkruist door de Utrechtseweg. Zowel in bouwjaar (1930 - 2019) als type 

woningen zitten grote verschillen, wat zijn invloed heeft op het ontwerp van het energiesysteem.  

Woningen voor 1940 hebben zijn over het algemeen slecht geïsoleerd en hebben hierdoor een hogere 

aanvoertemperatuur nodig dan andere woningen. Omwille hiervan is het ontwerp van het 

energiesysteem uitgegaan van drie verschillende warmtedistributie netten, t.w.:  

1. Lombok, 70 graden continue warmtelevering van ruimteverwarming en warmtapwater  

2. Hoogstedelaan en Bovenover, 55 graden stooklijn voor ruimteverwarming en individuele 

oplossing voor warmtapwater  

3. Klingelbeekseweg en Hulkensteinseweg; Individuele warmtepomp aangesloten op het 

EnergietransitieNet  

 

Voor het Energietransitienet (bronnet) is uitgegaan van een bronsysteem dat is aangesloten om een 

aantal WKO-doubletten. De doubletten dienen conform de vergunningsvoorwaarde te worden 

geregenereerd. Om dit te bewerkstelligen is ervan uitgegaan dat de Rijn wordt gebruikt voor het 

regenereren van de bronnen (TEO). Dit is gezien het temperatuursontwikkeling van de Rijn goed 

mogelijk, daarnaast is hiervoor een SDE subsidie mogelijk.Voor de afzonderlijke deelgebieden is een 

netontwerp gemaakt. Voor het deelgebied Lombok is hiervoor de medewerking van Qirion gevraagd.  
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In de onderstaande figuur is aangegeven hoe in het verdere onderzoek de verschillende deelgebieden 

worden aangesloten op het EnergietransitieNet. De blauwe lijnen in de figuur representeren het 

Energietransitienet. Deze levert de benodigde bronwarmte aan de verschillende warmtepompcentrales1. 

De rode lijnen representeren het warmtedistributienet van 70 graden voor de woonwijk Lombok. De 

oranje lijnen representeren het laag temperatuur warmtedistributie net van 55 graden o.b.v. stooklijn 

 

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van de verschillen 

warmtedistributie varianten. 

 

Warmte 

distributiesysteem 
Voordelen Nadelen 

70 graden continu levering, 

Lombok 

Robuust systeem, waarbij altijd relatief 

hoge temperatuur beschikbaar is. 

hoge warmteverliezen i.v.m. hoge aanvoer 

temperatuur (voornamelijk in zomer seizoen 

De mogelijkheid om warm tapwater te 

leveren vanuit het warmtenet 

hoge investeringen t.a.v. warmtedistributie en 

opwekking 

Geen of beperkte bouwkundige 

maatregelen nodig voor de omzetting naar 

aardgasvrij 

hoge exploitatielasten (inkoop elektriciteit) door 

laag rendement WP en hoge verliezen 

Hoge mate van Leveringszekerheid en 

beperkt risico t.a.v. comfortklachten 

bewoners 

beperkte CO2 besparing 

Relatief eenvoudig door heldere 

demarcatie bewoners en exploitant 

  

                                                           
1 De warmtepompcentrale zijn weergegeven in de figuur met een markering 
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55 graden stooklijn 

Rendement van levering door lagere 

warmteverliezen en aanzienlijk hogere 

opwekkingsrendement (COP) 

Geen gegarandeerde warmte voor warmtapwater 

en piek warmte 

Lagere investeringen warmtedistributienet Bouwkundige en/of installatietechnische 

maatregelen nodig voor slecht geïsoleerde 

woningen 

Lagere operationele kosten van voor de 

warmteopwekking 

Proces tot afschakeling van aardgas, en 

intensieve samenwerking met bewoners van de 

wijken 

Betaalbaarheid van warmtelevering   

Gecombineerde aanpak woningen en 

opwekking 

  

Individuele Warmtepomp 

(bronsysteem),  

vrijstaande woningen 

(Klingelbeekse weg) 

Eenvoudig infrastructuur, lage 

investeringskosten 

Geen levering van warmte t.b.v. warmtapwater en 

ruimteverwarming 

Bewoners kunnen aan de hand van de 

bronwarmte zelfstandig hun huis 

verduurzamen. 

Bewoners zullen zelfstandig dit moeten 

organiseren binnen hun woning (evt. Collectief 

oppakken) 

Hoger energetisch rendement dan 

luchtwarmtepomp 

Hogere investeringen en herinvesteringen t.b.v. 

de opwekking 

Onderzoek nodig of het binnen de woning 

kan worden gerealiseerd, evt. Zullen er 

additionele maatregelen moeten worden 

genomen. 

Geen ontzorging van warmtelevering en geen 

optimalisatie mogelijk door collectiviteit 

  Hogere energielasten door hoge elektriciteitprijs 

(Energiebelasting staffeling) 

 

Businesscase 
Aan de hand van het ontwerp zijn de benodigde investeringen bepaald. In de presentatie van is een 

nadere specificatie gegeven van de opbouw van de investeringen (zie bijlage). De totale investeringen 

voor het aanleggen van de alternatieve energievoorziening is ingeschat op 17,4 mio euro2 (ca. 13.000 

euro per woning). Om de onrendabele top te berekenen die benodigd is voor het verkrijgen van 

financiering is het jaarlijkse resultaat (EBITDA) over de looptijd berekend. Het jaarlijkse resultaat moet 

voldoende zijn om de rente en aflossing te betalen van de verkregen financiering, Het jaarlijkse resultaat 

wordt berekend door alle kosten (OPEX) van de totale jaarlijkse inkomsten (Omzet) af te halen. De 

inkomsten worden bepaald door het te verrekenen vastrecht warmte en het warmteverbruik. De 

operationele kosten zijn o.a. de energieinkoop (elektriciteit, onderhoud en beheer, klantenservice, etc.). 

Op basis van deze berekening is de onrendabele top bepaald. Deze is o.b.v. de uitgangspunten 

vastgesteld op 7,2 mio euro voor geheel Arnhem-West. Gemiddeld betreft dit 5.100 euro per woning. 

 

                                                           
2 Excl. de investeringen die benodigd zijn voor de nieuwbouw wijk op de Hes 
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Naast de businesscase is gekeken naar de woonlasten ontwikkeling van alle woningen in Arnhem West. 

De woonlasten worden bepaald door alle jaarlijkse kosten in relatie tot de energievoorziening bij elkaar 

op te tellen. Deze kosten betreffen onder andere de energiekosten, onderhoud, vervangings-

investeringen en financieringskosten. 

 

Per woning is gekeken of het voor de bewoners van de woning interessant is om aan te sluiten op het 

EnergietransitieNet. Dit is het geval indien de woonlasten bij aanvang en op termijn gelijk of lager zullen 

zijn dan in geval van hun huidige situatie. Indien geen aansluitbijdrage wordt gevraagd aan de bewoners 

is dit voor alle woningen het geval, dit komt ook doordat de gehanteerde warmtetarieven lager zijn dan 

de door de Warmtewet voorgeschreven maximum tarief. Indien echter de onrendabele top in rekening 

gebracht wordt bij de bewoners is dit niet het geval.   

 

De bouwkundige en installatietechnische investeringen die benodigd zijn om de woning om in zijn geheel 

van het gas af te schakelen zijn niet meegenomen in de investeringen. Ten behoeve hiervan zal een 

analyse moeten worden gemaakt van de afzonderlijke woningen. 

 

Stapsgewijze plan van aanpak 
Voor de verdere ontwikkeling van het plan stelt Inenergie een stapsgewijze aanpak voor. Het 

afschakelen van het gasnet ziet Inenergie als een proces waarin over een langere termijn (10 jaar) 

stapsgewijs naar een aargas vrije energievoorziening wordt gegaan. De stappen die hiervoor moeten 

worden genomen zijn o.a.: 

1) Bemetering t.b.v. dataverzameling ontwerp en directe besparing bewoners. 

2) Optimaliseren Ontwerp (ontwikkeling) & definieren van samenwerking / financiering 

3) Realisatie van distributienet (deelgebied) en Energietransitienet en behoud gasketels   

4) Bouwkundige en installatie woningverbetering (isolatie en verbetering afgiftesysteem) 

5) Afschakeling aardgas 

 

Conclusies en aanbevelingen 
Technisch 

• Uit de technische haalbaarheidsstudie blijkt dat een collectief laagtemperatuurnet technisch 

mogelijk is en goed aansluit op de nieuwbouw ontwikkeling op de Hes.  

• Gezien de diversiteit van de woonwijk is een opdeling gemaakt in verschillende drie 

afzonderlijke deelgebieden.  

• Nader onderzoek ten aanzien van bouwkundige en installatietechnische maatregelen op 

woningniveau. 

• Focus op een deelgebied dat eventueel in een latere fase an worden uitgebreid 

• Verdere detail ontwerp deelgebied, optimalisatie net en technische installatie 

• Koppeling met de Hes, uitbreidingsgebied. 

Financieel 

• Onrendabele top van ca. 5.100 euro per woning excl. eventuele  benodigde woonverbeteringen. 

• Update van de businesscase op basis van detail ontwerp 

• Onderzoek naar subsidie of financieringsmogelijkheden 
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Communcatie / Samenwerking 

• Terugkoppeling aan betrokken bewoners 

• Terugkoppeling Amvest en bespreken van vervolgstappen. 

 

 


