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ANTWOORD AAN WIM TURKENBURG                     12 december 
 
Geachte heer Turkenburg, 
 
Dank voor uw uitgebreide reactie op ons artikel “Aardgas is zo ouderwets, ruim baan voor 
warmte” in Trouw van 27 november 2014. Met de meest betrokken leden van de themagroep 
Energie van PvdA Duurzaam hebben we een antwoord geformuleerd op elk van uw vragen. 
Uw vragen zijn hieronder gekopieerd. Onze antwoorden staan er achter in het rood. 
 
Groet, 
Rolf Steenwinkel, Chris Peeters, Louis Hiddes, Henk Heijkers, Oscar Menger en Maarten de 
Groot 
 
 
- Wat is de precieze behoefte aan een warmte-infrastructuur als we naar zgn. 
energieneutrale woningen gaan? Praat je dan niet vooral over zeer lokale, dus 
kleinschalige warmtesystemen (bijv. op het niveau van een wijk of gebouw), gekoppeld aan 
opslag van warmte bijvoorbeeld in de ondergrond? Dat zou goed kunnen: kleinschalige, 
(lage temperatuur) warmte- en koudenetten met een belangrijke rol voor opslag en 
warmtepompen, zijn waarschijnlijk veelal een geschikt voor woningen en andere 
gebouwen als ze eenmaal energieneutraal zijn. Het kan echter ook handig blijken als 
meerdere van die kleinschalige netwerken met elkaar verbonden zijn in een groot netwerk, 
vooral als opslag van warmte en koude op de ene locatie veel makkelijker is dan op de 
andere. 
  
- Is er na het energie-efficienter maken van woningen en gebouwen en het realiseren van 
energieneutrale woningen nog een business case te maken van grote warmtenetten, gezien 
de afstanden die moeten worden overbrugd, de afname van warmte per km warmtenet, en 
de investeringen die de warmtenetten vergen? Het zou ons niet verbazen als dat in 
bepaalde gebieden het geval is, omdat het ondoenlijk is om bestaande woningen en 
gebouwen zo energie-efficient te maken dat ze energieneutraal genoemd mogen worden 1) 
en het helaas nog veel heel wat jaren zal duren voordat alle nieuwbouw energieneutraal 
zal zijn. Vervanging van de bestaande woningvoorraad betreft een nog veel grotere 
investering en kost ons meer dan een halve eeuw 2). 
  
- Bij het aanleggen van stadverwarmingssytemen hebben we gezien dat dit een rem zet 
op het energie-efficienter maken van de woningen die op dit net zijn aangesloten, dus op 
warmte-isolatie. Hoewel dit valt te begrijpen gezien vanuit de investeerder in het warmtenet, 
span je zo dan niet het paard achter de wagen? Het is goed om van de ervaringen met 
klassieke stadverwarmingssystemen te leren en te kiezen voor een moderner en flexibeler 
systeem waarbij dit nadeel kleiner is. Bij ‘modern’ denken wij aan hybride warmtenetten, 
in ieder geval netten waarbij warmtepompen en opslag van warmte en kou een 
belangrijke rol spelen. Zo mogelijk moet de aanleg van het net gecombineerd worden met 
een isolatieprogramma 3). Woningisolatie en warmtenetwerken hoeven elkaar namelijk 
beslist niet te bijten. Als in de loop van de tijd woningen zuiniger worden, kan de 
temperatuur van het netwerk omlaag 4), worden warmtepompen ook efficiënter en kan 
meer restwarmte benut worden, zodat de netwerk exploitant niet meer gebruik hoeft te 
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maken van warmtebronnen die ondertussen misschien wel erg duur zijn geworden. Zie 
hieronder.  
  
- Moet je in een warmte-infrastructuur gebaseerd op het gebruik van restwarmte investeren 
als je binnen enkele decaden naar nul-emissie van CO2 moet gaan. Het gevolg van het 
streven naar nul-emissie kan zijn dat er steeds minder restwarmte van fossiele brandstof 
gestookte eenheden beschikbaar komt c.q. mag komen.  
Zelfs is denkbaar dat het hebben van een warmtenetten leidt tot langduriger productie van 
(rest) warmte door fossiele brandstof gestookte eenheden dan je vanuit 
duurzaamheidsoverwegingen zou willen.  
Of voorzie je een 'naadloze' overschakeling op het gebruik van biomassa (ondanks de 
huidige weerstanden hiertegen vanuit diverse NGO's)? Ja, we zien overschakeling. Nee, 
liefst geen biomassa, die je zou moeten reserveren als grondstof voor kunststoffen e.d., als 
bron voor bijvoorbeeld vliegtuigbrandstof, of voor industriële processen waarbij hele hoge 
temperaturen vereist zijn. Wij denken eerder aan geothermie, zonnethermie, warmte van 
afvalverbrandingsinstallaties en andere lokale restwarmte. Trouwens, het lijkt ons 
verstandig om steeds ook de behoefte aan koeling mee te nemen bij de keuze van een 
warmtenet. 
  
- Bij overschotten van elektriciteit uit zon-PV en windturbines, zoals we die al in Duitsland en 
Denemarken kennen, wordt het interessant om in Power-to Heat te investeren, bijvoorbeeld 
in huishoudens (zie recente ontwikkelingen in Denemarken, inclusief een verbod op 
aardgasgebruik voor verwarming van je huis). Hoe verhoudt zich dit tot het aanleggen van 
warmtenetten? Het grootste deel van die overschotten zal moeten worden opgeslagen, 
omdat de warmtebehoefte daarmee niet synchroon loopt. Opslag van warmte (en koude) 
is een essentieel onderdeel van elk modern warmtesysteem van welke schaal dan ook. Zie 
bijvoorbeeld ‘Groene centrale de Grift’ (Nijmegen-Betuwe) 5) waarbij een eventueel 
elektriciteitsoverschot van een wind- en zonne-energieproject met een warmtepomp 
wordt ingevoerd in een warmtenetwerk. Mogelijk vormen genoemde overschotten een 
geschikte bron voor verwarming of koeling van het water (of ander medium) van die 
opslag. In de meeste gebieden, zeker de dichtbevolkte, zal opslag per huishouden minder 
efficiënt zijn dan opslag in een warmtesysteem rond een redelijk groot warmtenet.  
  
Gezien mijn vragen ben ik er nog niet van overtuigd dat jullie brede pleidooi voor het 
aanleggen van warmtenetten zonder meer moet worden onderschreven. Ik ben benieuwd 
naar jullie reactie. De belangrijkste boodschap die wij willen brengen luidt: “Kies niet 
automatisch voor vervanging van het fijnmazige gasnet als het eind van de technische 
levensduur in zicht is, maar kijk naar een duurzaam alternatief”. We denken dat in menig 
gebied een of ander systeem met warmtenet het meest duurzame alternatief is. Daarbij 

denken we aan de periode vanaf 2030  5 jaar, waarvoor het besluitvormingsproces snel 
zal moeten starten. In aansluiting op uw opmerkingen willen wij graag pleiten voor de 
keuze van een zodanig systeem (schaal, warmtebronnen, temperaturen, opslagmedia en 
de flexibiliteit om die in de loop van de tijd aan te passen) dat het energie-efficienter 
maken van woningen en andere gebouwen zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. 
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1) Zelfs als we denken aan een bedrag van gemiddeld €50.000 tot €60.000 incl. BTW per 
woning, een bedrag de meeste eigenaren nu nog niet kunnen opbrengen. Daarbij moet 
worden bedacht dat halverwege de jaren zeventig jaarlijks gemiddeld zo’n 3300 m3 
aardgas per woning werd gebruikt en nu 1550 m3 (waarvan gemiddeld 450m3 voor 
tapwater en koken). Dus in de achterliggende jaren is al veel bereikt. Maar verdere 
stappen vergen hogere investeringen per te besparen warmte-Joule. Voor vele woningen is 
het uitgesloten om nul-energieverbruik voor verwarmen te realiseren – bouwtechnische 
redenen, koude bruggen oplegging vloerconstructie, ventilatie, kierdichtheid, verkeerde 
kwaliteit gevelsteen etc. Vergelijk ook de investering van ‘slechts’ tussen de €15.000 en 
€22.500 per woning die nodig voor de aanleg van een duurzaam warmtenet. 
 
2) Het gaat om 7 miljoen woningen. Het woningproductie niveau is nu veel lager dan begin 
jaren zeventig toen maximaal 145.000 woningen per jaar gebouwd werden. Maar als dat 
niveau weer gehaald wordt is juist een halve eeuw nodig. 
 
3) Bij de aanleg van een nieuw warmtenetwerk voor woningen die nog overmatig warmte 
consumeren, komt isoleren als eerste stap nadrukkelijk aan de orde. Want anders worden 
de netten te groot, worden de investeringskosten te hoog en heeft men niet genoeg aan 
de aanwezige energiebronnen in de gebouwde omgeving.  
 
4) Denk bijvoorbeeld aan 45 - 48 C gedurende de 200 tot 400 uur per jaar dat het echt 

koud is en 35 - 40 C gedurende de 3600 uur per jaar dat het wat minder koud is. Warm 
tapwater kan dan opgewekt worden met een boosterwarmtepomp met boilervat op 
woningniveau. 
 
5) Zie http://www.windparknijmegenbetuwe.nl/nieuws/windpark-valt-de-prijzen-door-
combi-met-zon-en-warmte/ 
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