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1 Inleiding 

Saksen Weimar is één van de woonwijken waar de gemeente Arnhem verwacht te kunnen 

versnellen in de energietransitie. Saksen Weimar valt onder de buurt Klarenbeek en ligt in 

de wijk Monnikenhuizen/Geitenkamp. Uit de eerder opgestelde warmteverkenning komt 

Saksen Weimar naar voren als een wijk die geschikt is voor een all-electric oplossing, 

collectief dan wel individueel. Binnen nu en 10 jaar zijn een groot deel van de gasketels van 

deze woningen aan vervanging toe. 2030 is daarmee een natuurlijk moment om op een 

relatief eenvoudige en betaalbare manier Saksen Weimar aardgasvrij te maken. Samen met 

de bewonerswerkgroep en de gemeente Arnhem vergelijkt Sweco een groot aantal 

duurzame warmte concepten in een multicriteria-analyse. 

Voor de drie meest aannemelijke concepten wordt de technische en financiële haalbaarheid 

onderzocht op basis van een looptijd van 30 jaar, vanaf het startjaar 2030.  
 

1.1 Leeswijzer 
De selectie van de drie energieconcepten met behulp van de multicriteria-analyse staat 
beschreven in hoofdstuk twee. In hoofdstuk drie staan de karakteristieken van de woningen 
beschreven. De geselecteerde energieconcepten worden toegelicht in hoofdstuk vier. In 
hoofdstuk vijf wordt het elektriciteit- en gasverbruik en de bijbehorende CO2-emissies 
beschreven. Hoofdstuk zes gaat in op de belangrijkste aanpassingen en het ruimtegebruik 
van de energieconcepten. In hoofdstuk zeven worden de concepten vergeleken op basis 
van kosten over een levensduur van 30 jaar. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten 
kort samengevat in de conclusie in hoofdstuk acht.   
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2 Selectie van energieconcepten 

In samenspraak met de bewonerswerkgroep en de gemeente zijn uit een groot aantal door 

Sweco Nederland B.V. voorgestelde energieconcepten drie concepten geselecteerd. 

Hiervoor zijn twee onlinebijeenkomsten gehouden. De selectie is in twee stappen gebeurd; 

een voorselectie en een multicriteria-analyse. 

 

2.1 Voorselectie energieconcepten 

De lijst van 38 door Sweco voorgestelde energieconcepten is in de voorselectie 

teruggebracht tot 18 energieconcepten die worden vergeleken in de multicriteria-analyse.  

De bovenste tabel in bijlage 1 licht toe waarom sommige energieconcepten niet worden 

meegenomen in de multicriteria-analyse. Een belangrijk criterium hierbij is de mogelijkheid 

voor ruimtekoeling. In overleg met de bewonerswerkgroep is afgesproken dat dit een hard 

criterium is. Energieconcepten die geen koude kunnen leveren zijn daarom niet 

meegenomen in de multicriteria-analyse.  

 

2.2 Multi criteria analyse 

Om op transparante wijze tot een selectie van drie energieconcepten te komen is door 

Sweco een opzet van een multicriteria-analyse gemaakt, waarin de concepten op basis van 

technische, financiële en sociaal/juridisch criteria zijn vergeleken. De energieconcepten, 

criteria, wegingsfactoren en scores zijn in samenspraak met de bewonerswerkgroep en de 

gemeente tot stand gekomen. In de bovenste tabel van bijlage 1 is het resultaat van deze 

bijeenkomsten te zien. De drie geselecteerde energieconcepten zijn geel gemarkeerd. Het 

energieconcept ‘individuele lucht/water warmtepomp’ is samen met het energieconcept 

‘individuele lucht/water warmtepomp met piek gasketel’ gecombineerd tot één concept. In 

dit concept wordt de eerste 15 jaar een piekgasketel ingezet en wordt na 15 jaar 

overgegaan op een volledig gasloze energievoorziening.  
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3 Karakteristieken woningen  

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste karakteristieken van de wijk Saksen Weimar en van 

de woningen beschreven die zijn gebruikt voor de technische en financiële analyse.  

 

3.1 Woningen 

De woningen van Saksen Weimar zijn gerealiseerd in zeven bouwfasen. Een overzicht van 

de woningen staat weergegeven in Tabel 1.  

 

Tabel 1:  Overzicht woningen  

Fase Straat Aantal Bouwjaar 

1 gerenoveerde logies Infanteriestraat en Compagnieplaats 53  1939 

1 huur appartementen Compagnieplaats 72  2013 

2 Garde Grenadiers en Garde Jagers 45  2014 

3 Regiment Pioniers 37  2015 

4 Regiment Pontonniers 33  2016 

5 Saksen-Coburg 41  2017 

6 Saksen-Coburg 26  2018 

7 Saksen-Anhalt 25  2018 

Totaal  332  

 

De woningen zijn goed geïsoleerd en om die reden geschikt voor het toepassen van 

warmtepomp technologie. Het huidige energieverbruik voor ruimteverwarming en 

tapwaterbereiding staat weergegeven in tabel 2.  
 

Tabel 2:  Kenmerken gemiddelde woning per fase1 

Fase Bruto vloeroppervlakte 

[m2] 

Ruimteverwarming 

[GJ/jaar] 

Tapwater 

[GJ/jaar] 

1 Logies 124  28,4  7,1  

1 huur appartementen 89  11,8  7,7  

2 190  29,2  8,2  

3 162  24,2  7,9 

4 155  23,3  7,6 

5 170  24,7  7,6 

6 175  26,4  7,4  

7 175  25,7  7,3  

Gemiddelde 146  23,1  7,6 

 
De energieverbruiken, CO2-emissies en financiële berekening zijn gebaseerd op de 
gemiddelde bruto vloeroppervlakte en de gemiddelde warmtevraag voor ruimteverwarming 
en tapwater bereiding.  
 

3.2 Referentiesituatie 

Hieronder worden de huidige installaties in de woningen beschreven. Ondanks dat hier 

individuele uitzonderingen op zullen bestaan, zijn onderstaande uitgangspunten gebruikt in 

de technische en financiële analyse.  

 

 
1 Bron: PBL, datapakket ‘gebouwendata’ van de Startanalyse aardgasvrije buurten 2020 
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3.2.1 Bereiding van cv-water en tapwater 

Cv- en tapwater worden opgewekt met een gasgestookte combiketel. Er is aangenomen dat 

de huidige gasgestookte combiketels in 2030 aan vervanging toe zijn.  

 

3.2.2 Kooktoestellen 
Er wordt in de meeste huizen op aardgas gekookt, daarom is koken op aardgas het 
uitgangspunt. Er is uitgegaan van een gasverbruik van 37 m3 per jaar. Er is aangenomen 
dat de gaskooktoestellen niet vervangen hoeven te worden.  

3.2.3 Afgiftesystemen  

De meeste woningen, inclusief appartementen, zijn voorzien van vloerverwarming op alle 

verdiepingen, met uitzondering van een klein aantal radiatoren. Deze bestaande radiatoren 

zijn niet geschikt voor ruimtekoeling. Vloerverwarming op alle verdiepingen is daarom het 

uitgangpunt. 

 

3.2.4 Meterkasten 

Er is aangenomen dat de woningen zijn voorzien van een meterkast met één fase en een 

hoofdzekering van 35A. Uit deze meterkasten kan circa 35A x 230V = 8kW aan vermogen 

worden getrokken door alle apparatuur in huis.   
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4 De drie geselecteerde energieconcepten 

In dit hoofdstuk wordt de werking van de drie geselecteerde concepten beschreven aan de 

hand van ruimteverwarming, bereiding van warm tapwater en ruimtekoeling. Daarnaast 

worden per concept enkele voordelen en aandachtspunten beschreven. In alle concepten is 

het uitgangspunt dat er wordt overgestapt op elektrisch koken. 

 

4.1 Collectieve WKO met collectieve warmtepompen  

Dit collectieve gasloze concept staat op hoofdlijnen weergegeven in figuur 1. Uitgangspunt 

is dat de bestaande combiketels uit de woningen worden verwijderd in 2030.  

 

 
Collectieve opwek Per woning

Warm tapwater

Koude bronWarme bron

Warmtewisselaar

Distributienet

Vloerverwarming 
en radiatoren

MM

Warmte laden met 
droge koeler

CV aanvoer 45 °C

CV retour 30-35 °C

Warmtepompen

Gasketel 
(back-up)

Leidingwater

Aanvoer warm of koud

Retour warm of koud

M

Wisselklep (koelen 
verwarmen)

Koeling aanvoer 12 °C

Koeling retour 19 °C

Warmtewisselaar

Warmtewisselaar

Booster 
warmtepomp 

met 
voorraadvat 

200l

 
Figuur 1:  Principeschema: werking WKO met collectieve warmtepompen 

 

4.1.1 Ruimteverwarming 

Links in figuur 1 is de centraal opgestelde collectieve warmte opwekkingscentrale 

weergegeven. Deze bestaat onder andere uit WKO-bronnen (warmte en koude opslag), vier 

efficiënte water/water warmtepompen, een droge koeler en een gasketel als back-up 

voorziening, indien de warmtepompen uitvallen 

Bij warmtevraag wordt water vanuit de warme bron (12-16 °C) door een warmtewisselaar 

naar de koude bron gepompt. Via een warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan de 

centraal opgestelde warmtepompen. Deze warmtepompen onttrekken de lage temperatuur 

warmte (11-15°C) en geven deze warmte op een hogere temperatuur af aan het 

distributienet (circa 45°C). De warmtepompen gebruiken hiervoor elektrische energie.  
De bodemtemperatuur moet volgens de wet in balans blijven. Aangezien de warmtevraag 
van de woningen groter is dan de koudevraag koelt de bodem zonder actief ingrijpen steeds 
verder af. Dit wordt voorkomen door een droge koeler in te zetten die ’s zomers warmte aan 
de bodem toe voegt, ook wel ‘regenereren’ genoemd.  

Het ondergrondse distributienet verbindt de opwekkingscentrale met alle 332 woningen. Het 

bestaat uit vier leidingsystemen die parallel in dezelfde gleuf worden gelegd. De 

warmteleidingen zijn geïsoleerd, en de koude leidingen zijn ongeïsoleerd. Het distributienet 

kan gelijktijdig warmte en koude aan de woningen leveren.   

 

 



 

    9 (23)  

 

Iedere woning is voorzien van een afleverset met twee warmtewisselaars. Hierdoor zijn de 

woningen hydraulisch gescheiden en komt de warmte- en koudelevering vanuit het 

warmtenet niet in gevaar bij lekkages in individuele woningen. Voor de afgifte van warmte 

worden de bestaande vloerverwarming en radiatoren ingezet.  

 

4.1.2 Warm tapwater 

Iedere woning krijgt een eigen boosterwarmtepomp met een extra warmtewisselaar waarin 

water kan worden voorverwarmd. In deze warmtewisselaar wordt koud leidingwater tot circa 

40 °C op energie efficiënte wijze voorverwarmd met water uit het distributienet van circa 

45°C. Dit gebeurt ’s nachts, wanneer er geen vraag naar ruimteverwarming is. Het tapwater 

wordt met een boosterwarmtepomp naverwarmd tot circa 60 °C.   

 

4.1.3 Ruimtekoeling 

Met behulp van het bodemwater uit de koude bron (8-12 °C) kunnen de woningen passief 

worden gekoeld. Dit betekent dat er geen warmtepompen/koelmachines nodig zijn om het 

water verder af te koelen. Door een wisselklep om te zetten kan de bestaande 

vloerverwarming worden gebruikt voor koeling.  

Om condensatie tegen te gaan mag de aanvoertemperatuur voor vloerkoeling niet te lager 

zijn dan circa 18 °C. Vanwege dit relatief kleine temperatuurverschil en vanwege de 

beperkte thermische geleidbaarheid van de vloer is het vermogen van de vloerkoeling 

beperkt. De woonkamer kan tot 5 tot 8 °C onder de buitenluchttemperatuur worden gekoeld. 

Standaard LTradiatoren zijn niet geschikt voor ruimtekoeling. Uitganspunt is daarom dat 

enkel ruimtes met vloerverwarming worden gekoeld. In overige ruimtes kunnen indien 

gewenst, speciale radiatoren die geschikt zijn voor koeling worden geplaatst.  

 

4.1.4 Voordelen 

Zeer efficiënte ruimteverwarming 
Warmtepompen werken het meest efficiënt wanneer het verschil tussen de brontemperatuur 
en afgiftetemperatuur zo laag mogelijk is. De temperatuur van de bodem fluctueert jaarlijks 
rond de 11 °C. In de winter, wanneer de warmtevraag het hoogst is, is de 
grondwatertemperatuur een stuk hoger dan de temperatuur van de buitenlucht. Daarom zijn 
water/water warmtepompen met een WKO-systeem (warmte koude opslag) doorgaans 
efficiënter dan lucht/water warmtepompen.  
 

Schaalvoordelen en gelijktijdigheid 

De energieopwek is centraal geregeld. Dit biedt ten eerste schaalvoordelen, want enkele 

grote warmtepompen zijn significant goedkoper dan een paar honderd kleine 

warmtepompen met hetzelfde gezamenlijke vermogen.  

Ten tweede is er minder opgesteld vermogen nodig. Niet iedereen zet de verwarming of de 

douche tegelijkertijd aan.  
 
Zeer efficiënte ruimtekoeling 
In de zomer is de grondwatertemperatuur laag genoeg om zonder toepassing van de 
warmtepomp de woningen te koelen. Hierdoor is zeer efficiënte koeling mogelijk.   
 

4.1.5 Aandachtspunten 
Aansluitplicht 
Dit collectieve systeem heeft een kostbaar distributienet nodig. Het uitgangspunt is dat de 
kosten voor het distributienet verdeeld worden over alle 332 aangesloten woningen. Als er 
geen aansluitplicht komt, dan zullen de kosten per aangesloten woning hoger zijn.  
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Onzekerheid kosten WKO-installatie 

Voordat een proefboring heeft plaatsgevonden zijn de kosten voor een WKO-installatie nog 

onzeker. De samenstelling van de ondergrond varieert door heel Nederland. Daarom moet 

uit een proefboring wijzen hoeveel WKO-doubletten, bestaande uit één warme en één 

koude bron, nodig zijn. Ook moet uit een proefboring blijken tot welke diepte er geboord 

moet worden.  

 

Beperkte koeling 

Met vloerkoeling kunnen ruimtes die voorzien zijn van vloerverwarming tot circa 5-8 graden 

beneden de buitenluchttemperatuur worden gekoeld. Extra koelvermogen kan worden 

verkregen door bijvoorbeeld ventilatorconvectoren aan te sluiten op het koudenet. Dit is 

echter niet meegenomen in deze studie.   

Een aantal woningen heeft LT radiatoren in plaats van vloerverwarming op de eerste 

verdieping. Voor deze woningen geldt dat het beschikbare koelvermogen lager ligt, omdat 

radiatoren in tegenstelling tot vloerverwarmingssystemen, standaard LT radiatoren niet 

geschikt zijn voor koeling.  

 

4.2 Individuele warmtepomp met cv-ketel 

In dit concept wordt na 15 jaar (dus in 2045) de gasgestookte combiketel verwijderd. De 

situatie in de eerste 15 jaar is op hoofdlijnen weergegeven in figuur 2 en de situatie na 15 

jaar in figuur 3.  

 
Per woning

Warm tapwaterDrinkwaterkoelmiddel Gasgestookte 
combiketel

pieklast CV en 
tapwater

Aanvoer  40°C

Retour 30°C

Vloerverwarming
en radiatoren

Binnenunit
warmtepomp

basislast

Buitenunit
warmtepomp

basislast

 
Figuur 2:  Principeschema: werking individuele lucht/water warmtepomp met cv-ketel  

(eerste 15 jaar) 
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Per woning

Tapwater Drinkwater

koelmiddel
Booster 

warmtepomp 
met 

voorraadvat 
200l

Aanvoer  40°C

Retour 30°C

Vloerverwarming 
en radiatoren

Binnenunit
warmtepomp

vollast

Buitenunit
warmtepomp

vollast

 
Figuur 3:  Principeschema: werking individuele lucht/water warmtepomp met booster 

warmtepomp2. 

 

4.2.1 Ruimteverwarming 

Op basis van vermogen is een warmtepomp duurder in aanschaf dan een cv-ketel. In 

concept wordt de eerste 15 jaar de basislast geleverd door een kleine lucht/water 

warmtepomp. Op koude dagen, bij piekvraag schakelt de gasgestookte combiketel bij.  

De kleine warmtepomp levert 20% van het vermogen en de gasketel 80%. Aangezien de 

warmtepomp de basislast levert, zal de warmtepomp gemiddeld over een jaar circa 80% 

van de warmte leveren en de cv-ketel 20%.  

Na 15 jaar worden de warmtepomp en gasgestookte combiketel vervangen door een 

grotere warmtepomp die in de volledige vraag van cv-water voorziet.   

De lucht/water warmtepomp bestaat uit een buitenunit en een binnenunit, waar tussen 

koudemiddel wordt getransporteerd3. De buiten- en binnenunit kunnen ruimtelijk van elkaar 

gescheiden zijn. Bij warmtevraag functioneert de buitenunit als verdamper en de binnenunit 

als condensor. De warmtepomp onttrekt dan lage temperatuur warmte uit de buitenlucht (-

15 tot 20°C) en geeft deze warmte op een hogere temperatuur (40°C) af aan de 

vloerverwarming en radiatoren. 

 

4.2.2 Warm tapwater 

In de eerste 15 jaar wordt tapwater verwarmt met een gasgestookte combiketel. Na 15 jaar 

wordt deze ketel verwijderd en wordt een boosterwarmtepomp4 met voorverwarmer en 

voorraadvat geplaatst. De boosterwarmtepomp onttrekt warmte uit het cv-water van circa 

40°C en verwarmt hiermee het tapwater tot circa 60°C. De boosterwarmtepomp zal het 

voorraadvat ’s nachts laden, zodat de levering van cv-water overdag niet wordt beperkt.  

 

 
2 Er bestaan ook combiwarmtepompen die zowel CV-water als tapwater verwarmen. Dit heeft een voordeel qua 
elektrische installatiekosten. Twee afzonderlijke warmtepompen kunnen, mede door subsidieregelingen, 
voordeliger zijn in de aanschaf.  
3 Er bestaan ook monoblock warmtepompen met de condensor en de verdamper in de buitenunit. Deze systemen 
zijn duurder in de aanschaf, maar hebben doorgaans een hoger rendement. 
4 Vanwege de efficiënte opwek van CV-water is in dit concept gekozen voor een boosterwarmtepomp. Er bestaan 

ook tapwater warmtepompen die warmte onttrekken aan de binnen- of buitenlucht.  
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4.2.3 Ruimtekoeling 

In de zomer kan de werking van de warmtepomp worden omgekeerd. De buitenunit 

functioneert als condensor en de binnenunit als verdamper. In de binnenunit wordt het water 

dat door de vloerkoeling stroomt afgekoeld tot circa 18 °C. De warmte wordt vervolgens in 

de buitenunit afgegeven aan de buitenlucht (ca. 20-40°C). Net als in concept met collectieve 

warmtepompen is het vermogen van vloerkoeling beperkt.  

 

4.2.4 Voordelen 
Keuzevrijheid 
In dit concept zitten de bewoners niet vast aan een langdurig contract.  
 

Mogelijkheid tot gefaseerde aanleg  
Omdat dit geen collectief concept, maar een individueel concept betreft kunnen bewoners 
zelf het tijdstip kiezen waarop de warmtepomp geïnstalleerd wordt. Hierdoor kunnen 
bewoners wachten tot de bestaande gasketel is afgeschreven.  
 

Gashaard 
In dit concept blijven de woningen de eerste 15 jaar nog aangesloten op het gasnet. 
Hierdoor kunnen bewoners hun gashaard in deze periode nog gebruiken.  
 

4.2.5 Aandachtspunten 

Geluid 

De buitenunit van een warmtepomp produceert geluid. De geluidseisen voor 

warmtepompen zijn in de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Ook zijn er steeds 

stillere warmtepompen op de markt gekomen, die aan deze eisen kunnen voldoen.  

Vanwege het Bouwbesluit mag ‘s nachts en overdag niet meer dan 40 dBA op de erfgrens 

worden gemeten. 

Indien er niet aan deze eis wordt voldaan kan bijvoorbeeld een stillere warmtepomp worden 

geselecteerd, een andere locatie voor de buitenunit worden gekozen of kan de warmtepomp 

in een geluiddempende omkasting worden geplaatst. Met een dergelijke omkasting kan, 

afhankelijk van de toepassing, de geluidemissie met 0-15 dBA worden gereduceerd.  

 

Beperkte koeling  
Zie paragraaf 4.1.5 

4.3 Infraroodpanelen met airco’s 

Dit individuele gasloze concept is op hoofdlijnen weergegeven in Figuur 4. Uitgangspunt is 

dat de bestaande combiketels uit de woningen worden verwijderd in 2030. 
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Per woning

Tapwater Drinkwater
Warmtepomp 

boiler met 
voorraadvat

200l

10 infrarood panelen
Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Buitenunit koelmiddel

Buitenlucht

Buitenlucht

 
Figuur 4:  Infraroodpanelen met een triple split airco 

 

4.3.1 Ruimteverwarming 

Ruimteverwarming gebeurt met elektrische infraroodpanelen. Deze panelen worden bij 

voorkeur aan het plafond bevestigd zodat er zo min mogelijk obstakels zijn die de 

stralingswarmte kunnen blokkeren. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de 

stralingswarmte die de panelen produceren. 

 

4.3.2 Warm tapwater 

Voor de productie van warm tapwater wordt een warmtepompboiler ingezet. Deze onttrekt 

warmte uit de buitenlucht en verwarmt hiermee het leidingwater.  

 

4.3.3 Ruimtekoeling 

In de zomers voorzien airco’s de woningen van koude lucht. De airco’s hebben voldoende 

vermogen om de kamertemperatuur op warmte zomerdagen terug te brengen tot de 

gewenste temperatuur. 

 

4.3.4 Voordelen 
Keuzevrijheid 
In dit concept zitten de bewoners niet vast aan een langdurig contract.  
 
Voldoende koelvermogen 
Het koelvermogen van de airco’s is voldoende om zelfs op hete zomerdagen terug te koelen 
tot de gewenste kamertemperatuur.  

 

Mogelijkheid tot gefaseerde aanleg 

Zie paragraaf 4.2.4 

 

4.3.5 Aandachtspunten 
Hoog elektriciteitsverbruik 
Infraroodpanelen worden in dit scenario ingezet voor hoofdverwarming. Het rendement van 
infraroodpanelen ligt doorgaans een factor 3-4 lager dan het rendement van 
warmtepompen. Daarnaast wordt er actief gekoeld met airco’s. Dit koelen verbruikt meer 
elektriciteit dan passief koelen met de WKO-installatie.  
 
Leidingen warmtepompboiler 
De warmtepompboiler moet met leidingen verbonden worden met de buitenlucht.  
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Geluidsproductie 

De buitenunit van de airco produceert evenals de buitenunit van de luchtwater warmtepomp 

geluid, zie paragraaf 4.2.5. Daarnaast produceert de warmtepompboiler die binnen in de 

woning staat ook geluid, omdat in dit apparaat een compressor en ventilator zijn ingebouwd.  
 

4.4 Verzwaren aansluiting meterkast 

Voor een elektrische kookplaat met minimaal 5 zones is circa 7 kW benodigd. Daarnaast is 

ook extra capaciteit nodig voor warmtepompen, infraroodpanelen of airco’s. Voor alle 

scenario’s is daarom aangenomen dat de meterkast moet worden verzwaard.  

De periodieke tarieven voor 1x 35A en voor 3x 25A zijn gelijk. Voor het scenario met IR-

panelen is echter een duurdere 3x35A aansluiting meegenomen.  
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5 Energieverbruik en CO2-emissies 

5.1 Elektriciteitsverbruik 

Het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de drie concepten is weergegeven in Figuur 5. Het 

concept met de lucht/water warmtepomp is opgesplitst in twee staven omdat na 15 jaar de 

combiketel wordt verwijderd en er dan volledig elektrisch wordt verwarmd. Het 

elektriciteitsverbruik van huishoudelijke apparaten en verlichting is buiten beschouwing 

gelaten, omdat dit voor alle concepten vrijwel gelijk zal zijn. De verbruiken zijn berekend op 

basis van de invoer in bijlage 2. 

 
 

Figuur 5:  Jaarlijks elektriciteitsverbruik per woning  

 

Vanwege de relatief lage efficiëntie van infraroodpanelen is het elektriciteitsverbruik van  

‘IR panelen en airco’s’ veel hoger dan het verbruik van de andere concepten5. Ondanks dat 

voor airco’s met dezelfde efficiëntie is gerekend als voor lucht/water warmtepompen, is het 

elektriciteitsverbruik van de airco’s voor koeling veel groter. Dit komt doordat het koelend 

vermogen van de vloer beperkt is tot 25 W/m2. 

 

Met de WKO-installatie kan zeer efficiënt worden gekoeld, omdat het grondwater van 

zichzelf voldoende koud is voor ruimtekoeling. Dit concept verbruikt echter wel extra energie 

om de bodem in balans te brengen met een elektrisch aangedreven droge koeler, ook wel 

regeneratie genoemd.  

 

In het concept met de individuele warmtepomp wordt de eerste 15 jaar het tapwater met 

een gasgestookte combiketel verwarmd. Daarom wordt in deze periode geen elektriciteit 

gebruikt voor warm tapwater bereiding.  

 

 

 
5 Het uitgangspunt is dat de binnentemperaturen de drie concepten gelijk zijn. Met infrarood panelen kan ervoor 

worden gekozen de ruimtetemperatuur 2 à 3 graden te verlagen, omdat er ook stralingswarmte wordt 
geproduceerd. Het verbruik van de panelen kan daardoor circa 20% omlaag worden gebracht Niet iedereen ervaart 
dit echter als comfortabel, omdat lichaamsdelen die geen straling ontvangen dan relatief koud zijn. 
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5.2 Aardgasverbruik 

Het jaarlijks gasverbruik van de drie concepten is weergegeven in Figuur 6. Het concept 

met de lucht/water warmtepomp is opgesplitst omdat na 15 jaar de cv-ketel wordt verwijderd 

en volledig op elektriciteit wordt verwarmd. De gasverbruiken zijn berekend op basis van de 

invoer in bijlage 2.  

 

 
 

Figuur 6:  Jaarlijks gasverbruik voor verwarming per woning  

 
Alleen het concept met de individuele warmtepomp verbruikt in de eerste 15 jaar nog gas. 
Het gasverbruik voor ruimteverwarming van dit concept is slechts 20% van het gasverbruik 
van de referentie, omdat de warmtepomp de eerste 15 jaar in 80% van de 
ruimteverwarming voorziet. 
 
5.3 CO2-emissies 

De CO2-besparing ten aanzien van de referentiesituatie (doorstoken op aardgas) zijn 

weergegeven in tabel 3.  

 

Tabel 3:  Vermeden CO2-emissies over een periode van 30 jaar. 

Concept Emissiereductie6  

Collectieve WKO met collectieve warmtepompen 42,4 ton CO2 

Individuele warmtepompen 33,4 ton CO2 

Infraroodpanelen met airco’s 18,6 ton CO2 

 

Op korte termijn is de CO2-uitstoot voor het concept met infraroodpanelen en airco’s, 

vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, hoger dan de referentiesituatie. In de toekomst 

wordt elektriciteit echter schoner geproduceerd, waardoor de indirecte CO2-emissies van de 

panelen en airco’s af zal nemen. Hierdoor is de indirecte CO2-uitstoot van dit concept over 

een periode van 30 jaar toch een stuk lager dan in de referentie situatie. De berekende 

jaarlijkse CO2-emissies per woning en per toepassing zijn weergegeven in Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.Figuur 7.  

 
6 De emissies zijn berekend op basis van de invoer in bijlage 2. 
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Figuur 7:  Jaarlijkse CO2-emissies per woning  
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6 Ruimtegebruik binnen en buiten de woningen 

6.1 Collectieve WKO met collectieve warmtepompen 

 

6.1.1 Centrale technische ruimte 

Er is een centrale technische ruimte benodigd met een hoogte van circa 3 m en een 

oppervlakte van circa 150 m2, waarin warmtepompen, buffervaten, transportpompen, 

regelkasten, waterbehandelingsinstallaties, warmtewisselaars etc. worden geplaatst. Op het 

dak van deze ruimte kan de droge koeler (regeneratievoorziening) worden geplaatst. De 

geluidsproductie van de warmtepompen wordt grotendeels gedempt doordat ze in het 

gebouw staan. De geluidsproductie van de regeneratievoorziening kan, indien gewenst, 

worden gedempt met een geluidsscherm.  

 

6.1.2 Distributienet  

Voor het aanleggen van het distributienet worden de straten opengebroken. De impact 

hiervan kan eventueel worden verkleind door het te combineren met werkzaamheden aan 

andere ondergrondse infrastructuur.  

 

6.1.3 Afleversets 

In de woningen moeten afleversets 

worden geplaatst en aangesloten op 

de vloerverwarming en radiatoren.  

 

De afleverset wordt geplaatst in de 

meterkast of dicht bij de gevel. Dit 

vraagt om extra inpassing in het 

huidige systeem en leidingwerk.  

 

Deze afleversets bestaan uit twee 

warmtewisselaars, diverse afsluiters 

en daarnaast ook warmtemeter, die 

het warmteverbruik meet. Een 

voorbeeld van een afleverset staat 

weergegeven in figuur 8. De 

afmetingen van een afleverset zijn 

doorgaans iets kleiner dan een cv-

ketel.   

 

 

 

 

 

 

        Figuur 8 Voorbeeld afleverset 
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6.1.4 Boosterwarmtepomp  

Een boosterwarmtepomp heeft een lager vermogen dan een 

cv-ketel. Om die reden worden boosterwarmtepompen voor 

tapwaterproductie vaak geleverd met een geïntegreerd 

voorraadvat. In deze studie is een voorraadvat van 200l 

aangenomen. Een voorbeeld van zo’n warmtepomp staat 

weergegeven in figuur 9.  

Voor de locatiekeuze van de boosterwarmtepomp dient 

rekening te worden gehouden met het volgende: 

• Afmetingen ca. 160 cm hoog en 60 cm doorsnede 

• Gewicht van circa 300 kg.  

• Aansluiting nodig op CV-net, tapwatersysteem en 

elektriciteitsnet.  

 

Indien er geen ruimte is voor een dergelijk voorraadvat kan 

ook voor een elektrische doorstroomboiler worden gekozen. 

De efficiëntie van een doorstroomboiler ligt echter vele 

malen lager dan de efficiëntie van een boosterwarmtepomp.   

 

 

 

 

 

6.2 Individuele lucht/water warmtepomp 

Er is uitgegaan van een split versie van de 

lucht/water warmtepomp, bestaande uit een 

binnenunit en buitenunit. Een voorbeeld van een 

binnen- en buitenunit staat weergegeven in figuur 

10. Afhankelijk van het gekozen model varieert de 

hoogte van de binnen- en buitenunit ongeveer 

tussen 600 en 1000 mm. 

De binnen en buitenunit zijn verbonden met 

dubbele koudemiddelleiding, zie figuur 11.Na 15 

jaar zal een boosterwarmtepomp met voorraadvat 

worden geplaatst, zoals weergegeven in figuur 9. 

 

 

 
Figuur 11: Dubbele koudemiddelleiding 

 

 

Figuur 9: Boosterwarmtepomp met voorraadvat  

Figuur 10: Lucht water warmtepomp, split type 
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6.3 Infraroodpanelen met airco’s 

 

6.3.1 Infraroodpanelen 

Het uitgangspunt is dat de infraroodpanelen aan 

het plafond komen te hangen. Hierdoor zal het 

ruimtegebruik beperkt zijn. Voor een woning met 

een gebruiksoppervlakte van 130 m2 zijn ongeveer  

10 panelen met een afmeting van 60*120 cm 

nodig, met elk een vermogen van 750 W.  
 

6.3.2 Airco’s 

Het uitgangspunt voor koeling is dat een triple-split 

airco wordt ingezet, met drie binnen units en één 

buitenunit. Een voorbeeld hiervan staat 

weergegeven in figuur 11. 

 

 
 
 
  

Figuur 12: Triple split airco 



 

    21 (23)  

 

7 Financieel 

7.1 Total costs of ownership 
De totale kosten over een periode van 30 jaar staan per concept weergegeven in figuur 8. 
Het referentiescenario in figuur 12 gaat uit van een situatie zonder koudelevering. In 
werkelijkheid zijn er ook een aantal huizen die al op inductie koken. Voor deze huishoudens 
zal de investering naar gasloos daarom ca € 2.500 lager zijn. 

 

 
Figuur 13:  Total Costs of Ownership – referentie zonder airco’s 

 

Over een periode van 30 jaar blijken de Total Costs of Ownership voor de individuele 

lucht/water warmtepomp het laagste. Over de eerste 15 jaar blijkt dit concept nog duurder 

dan de referentie. Er wordt in deze periode nog gas verstookt voor het opwarmen van 

tapwater en voor het leveren van CV-water bij piekvraag. 

 

Na 15 jaar volgt een forse herinvestering in een grote lucht/water warmtepomp, een 

warmtepompboiler, een elektrische kookplaat, het ombouwen van de meterkast en het 

verwijderen van de cv-ketel. Vanwege deze investering dalen de energiekosten aanzienlijk. 

Er is immers geen gasverbruik meer, en de warmte wordt opgewekt met efficiënte 

warmtepompen. Daarnaast stijgt de gasprijs naar verwachting sneller dan de 

elektriciteitsprijs7.  

 

De hoge initiële investeringskosten voor een collectieve WKO-installatie met collectieve 

warmtepompen en een distributienet blijken niet terug te worden verdiend door een lagere 

energierekening.   

 

De vergelijking met de referentiesituatie in figuur 12 is echter niet helemaal eerlijk. In de 

referentiesituatie wordt immers geen koeling geleverd. In figuur 13 wordt de 

referentiesituatie weergegeven als er met triple split airco’s wordt gekoeld. 

 
7 Aanname stijging gasprijs 4% per jaar en stijging elektriciteitsprijs 2% per jaar.  
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Figuur 14:  Total Costs of Ownership - referentie met airco’s 

 

7.2 Boosterwarmtepomp of elektrische doorstroomboiler 

De boosterwarmtepompen hebben een groot voorraadvat nodig (≥ 200l), om voldoende 

tapwater te kunnen leveren. Als hiervoor geen ruimte beschikbaar is kan er voor een 

elektrische doorloopboiler (met voorverwarming) worden gekozen. Het elektrisch vermogen 

van een doorloopboiler is echter zeer hoog (circa 25 kW). Hierdoor zal het periodieke 

aansluittarief enorm toenemen, van circa € 270,00 per jaar naar circa € 1.500,00 per jaar. 
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8 Conclusie  

Het doel van dit onderzoek is om inzage te verschaffen in de technische en financiële 

haalbaarheid van drie alternatieve energieconcepten voor de woningen van Saksen 

Weimar. Tabel 4 geeft in het kort weer hoe de concepten scoren op de belangrijkste criteria.  

 

Tabel 4:  Vergelijking energieconcepten 

 Referentie Collectieve  

WKO 

Individuele  

warmtepomp 

Individuele IR 

panelen en 

airco’s 

CO2-emissies -- ++ ++ - 

Kosten over periode van 30 

jaar 

++ - ++ -- 

Keuzevrijheid in contractduur ++ -- ++ ++ 

Vermogen ruimtekoeling8 -- + + ++ 

Geluidsemissie ++ - -- -- 

Mogelijkheid gefaseerde aanleg ++ -- ++ ++ 

Ruimtegebruik bij woning ++ + - - 

 

De energieconcepten zijn eerst vergeleken op basis van elektriciteitsverbruik. Hieruit is 

gebleken dat het verbruik voor de concepten met collectieve en individuele warmtepompen 

veel lager ligt dan dat van infraroodpanelen met airco’s. In de vergelijking op basis van 

(indirecte) CO2-emissies is ook het gasverbruik meegenomen. Hierdoor zijn de emissies 

van het concept met collectieve warmtepompen iets lager dan het concept met individuele 

warmtepompen, omdat dat concept de eerste 15 jaar nog aardgas verstookt. Alle concepten 

besparen echter CO2-emissies ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is ook deels te 

danken aan het feit dat in de toekomst elektriciteit voornamelijk duurzaam wordt opgewekt.  

 

Alle concepten lijken goed haalbaar op basis van het ruimtegebruik. Voor de productie van 

tapwater is uitgegaan van een voorraadvat van 200l. Dit kan echter ook worden voorkomen 

door een elektrische doorstroomboiler te plaatsen. Deze heeft echter een hoger 

elektriciteitsverbruik. Voor het concept met een collectieve WKO met collectieve 

warmtepompen dient rekening te worden gehouden met een centrale technische ruimte van 

circa 150 m2. 

 

Als laatste zijn de concepten vergeleken op basis van Total Costs of Ownership (TCO). Het 

hoge energieverbruik van de infraroodpanelen en airco’s vertaalt zich in een zeer hoge 

TCO. In combinatie met de relatief hoge CO2-emissies lijkt dit daarom geen geschikt 

energieconcept. 

 

De relatief hoge investeringskosten in een collectieve WKO-installatie met collectieve 

warmtepompen en een distributienet worden niet terugverdiend door de lagere 

energiekosten. Daarnaast lijkt er in de bewonerswerkgroep een voorkeur te zijn voor 

keuzevrijheid in energiecontracten. Om deze redenen lijkt dit concept minder geschikt te zijn 

voor de bewoners van SaksenWeimar dan het concept met individuele lucht/water 

warmtepompen.  

 
  

 
8 Indien airco’s worden geplaatst geldt hier een hoger vermogen (++). Dan worden de kosten en de CO2 emissies 
echter minder gunstig.  
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Het concept met een individuele lucht/water warmtepomp, met gebruik van een cv-ketel 

voor de eerste 15 jaar presteert op basis van TCO iets gunstiger dan de referentiesituatie 

(zonder koeling). Indien er in de referentiesituatie ook koeling wordt geleverd presteert de 

lucht/water warmtepomp duidelijk beter (zie figuur 13). Een aandachtspunt voor de 

lucht/water warmtepomp is de geluidsproductie. Deze kan echter worden beperkt door een 

relatief stille warmtepomp te selecteren en de buitenunit in een geluiddempende omkasting 

te plaatsen.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de kennis die vandaag de dag beschikbaar is en met input 

van bewoners die momenteel in de wijk wonen. Wanneer er iets veranderd aan de input 

zoals die meegenomen is, kan dit effect hebben op de uitkomst. Wanneer over 10 jaar de 

wijk Saksen Weimar aardgasvrij gemaakt wordt, dienen de uitgangspunten herijkt te 

worden.    
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9 Mogelijke vervolgstappen 

De individuele lucht/water warmtepomp met cv-ketel komt als meest gunstige 

energieconcept uit deze technische en financiële vergelijking. In de verdere uitwerking van 

dit concept kunnen de volgende stappen worden ondernomen: 

• Gezamenlijk met bewoners bepalen hoeveel draagvlak er is voor dit energieconcept en 

op welke termijn de warmtepompen eventueel kunnen worden geplaatst.  

• Bepalen of er een gasketel moet komen voor pieklast of dat de lucht/water warmtepomp 

in de volledige warmtevoorziening zal voorzien.   

• In overleg met fabrikanten de mogelijkheden voor collectieve inkoop van warmtepompen 

en afleversets tegen gereduceerde tarieven onderzoeken.  

• Locatie buitenunit bepalen op basis van maximale geluidsdruk bij erfgrens en op deuren 

en ramen van omliggende woningen. 

• Door middel van geluidsberekeningen bepalen of geluidsomkasting nodig is om aan 

geluidseisen te voldoen. 

• Een constructieve controle uitvoeren naar de draagkracht op de locatie waar de zware 

componenten (buffervaten) worden geplaatst.  

• Alternatieve financieringsmodellen onderzoeken, waarbij ook rekening wordt gehouden 

met bewoners die na enkele jaren gaan verhuizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 1 Selectie energieconcepten 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

Bijlage 2 Invoer energie en emissieberekeningen 

 

Invoer berekeningen elektriciteitsverbruik  

Energievraag ruimteverwarming 23,1 GJ per jaar 

Energievraag tapwaterbereiding 7.6 GJ per jaar 

SCOP collectieve water/water warmtepomp 4.5 

SCOP/SEER individuele lucht/water warmtepomp en airco 3.5 

COP infrarood panelen 1 

Vermogen vloerkoeling 25 W/m2
 

Vollasturen vloerkoeling 600 per jaar 

SPF WKO 20 

Elektriciteitsverbruik koken 200 kWh per jaar 

 

 

Invoer berekeningen gasverbruik  

Efficiëntie gasketel CV-water 95% op bovenwaarde 

Efficiëntie gasketel CV-water 65% op bovenwaarde 

Gasverbruik koken 37 m3 per jaar 

 

 

Invoer berekeningen CO2 emissies Emissiefactor 

Gasgestookte combiketel 1790g CO2/m3  

Elektriciteitsnet 2030-2060 145g CO2/kWh 

Elektriciteitsnet 2030-2045 225g CO2/kWh 

Elektriciteitsnet 2045-2060 75g CO2/kWh 

 


