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VOORWOORD 

Het rapport dat voor u ligt, is het resultaat van een afstudeeronderzoek naar de manier 
waarop duurzame energie-installaties worden gekozen op gebouw- en wijkniveau. Dit 
afstudeeronderzoek maakt onderdeel uit van mijn Mastertrack Construction Management 
& Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen door mijn interesse in de stedelijke 
gebiedsontwikkeling. Een onderdeel van deze stedelijke ontwikkeling is de duurzame 
energie die gebruikt wordt in woonwijken. Daarom heb ik het project 'Hart van Zuid' in 
Hengelo gekozen waar duurzame energie een aanzienlijke rol speelt. In dit project komen 
2000 woningen voor die aangesloten zijn op warmtenet In enkele woningen werden 
middels dit project door de projectontwikkelaar Van Wijnen het warmte-/koudeopslag 
(WKO) concept toegepast. Dit onderzoek is een studie naar het aantrekkelijker en 
duurzamer maken van een standaard woonwijk, zoals de case 'Hart van Zuid' . In de case 
wordt alleen 'de woonstad' onderzocht, omdat hier alleen woningen zijn gevestigd. 

Het is voor mij echter onmogelijk geweest om dit onderzoek tot stand te brengen zonder 
de hulp van vele anderen. Daarom wil ik graag mijn begeleiders van het projectbureau 
Hart van Zuid Egbert van der Veen en Fons Kurvers bedanken voor hun tijd en moeite 
die ze in de begeleiding van mijn onderzoek hebben gestoken. Daarnaast wil ik ook 
Bauke de Vries en Rona Vreenegoor van de Technische Universiteit Eindhoven 
bedanken voor de motiverende sturing. Verder wil ik ook al die personen bedanken die ik 
heb mogen interviewen van Van Wijnen en van de Gemeente Hengelo en heb mogen 
enquêteren in de woonwijk 'Roombeek' te Enschede. Tot slot wil ik mijn familie (vooral 
mijn zusje Mari), mijn vrienden (vooral mijn vriendin Mariët), collega's en de 
medestudenten van het Eco-unit bedanken voor hun interesse, feedback en support. 

Het rapport bestaat uit twee delen. Dit deel is de rapportage van het onderzoek. Het 
tweede deel betreft de bijlagen. 

Ik wens u veel plezier met lezen. 

Hengelo, 6 mei 2008 

Milad Ailo 
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SAMENVATTING 
Inleiding 
In Nederland krijgt de toepassing van duurzame energie op gebiedsniveau meer 
aandacht. Dit onderzoek is gericht op (toekomstige) woonwijken, met als case het project 
Hart van Zuid, gevestigd in Hengelo. In Hart van Zuid is het grootste deel van de 
woningen aangesloten op energie-installatie warmtenet De gemeente Hengelo is de 
eindverantwoordelijke voor warmtenet Aangezien er geen sprake is geweest van vrije 
keuze, bestaat er twijfel bij de uitvoerende partij (van Wijnen) of warmtenet vanuit het 
perspectief van bewoners de optimale keuze is. De optimale keuze wordt in dit rapport 
aan de hand van meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid onderzocht. 

De probleemstelling van het onderzoek luidt: "In de woonwijk Hart van Zuid in Hengelo is 
het in de regio aanwezige warmtenet toegepast als energie-installatie. Omdat er geen 
sprake is geweest van vrije keuze bestaat er twijfel bij de uitvoerende partij of warmtenet 
vanuit het perspectief van de bewoners de optimale keuze is met betrekking tot 
meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid." De daaruit voorgevloeide doelstelling 
betreft het volgende: "Een analyse van het keuzegedrag van bewoners uit de regio 
Hengelo op basis van een verzameling voorgedefinieerde energie-installatie 
mogelijkheden, waaronder warmtenet, voor eenzelfde type woning als de huidige woning 
in dezelfde regio." Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken, is gebruik gemaakt van 
een onderzoeksvraag dat onderverdeeld is in drie deelvragen. De onderzoekvraag betreft: 
"Wat zijn de doorslaggevende factoren die het keuzegedrag beïnvloeden bij het kiezen 
van een energie-installatiesysteem?" Er zijn drie factoren onderzocht. Deze betroffen de 
meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid. 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van zowel primaire 
als secundaire informatiebronnen. De primaire informatiebron betreft resultaten van een 
vragenlijst die door een totaal van 50 bewoners in het gebied Hart van Zuid is beantwoord. 

Opbouw rapport 
Op de eerste plaats is de huidige energie-installatie warmtenet van Hart van Zuid 
onderzocht. Heeft dit type de juiste resultaten voor de duurzaamheid voor het Hart van 
Zuid? Vervolgens zijn een aantal mogelijke alternatieven opgesomd en nader uitgelegd 
die de huidige energie-installatie warmtenet kunnen vervangen. De drie factoren 
(meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid) zijn vervolgens aan de orde gesteld om 
te achterhalen waardoor het keuzegedrag van bewoners voor een energie-installatie wordt 
beïnvloed. 

Conclusies 
Uit de analyse blijkt dat de factor 'meerinvestering' van de varianten de meest voorname 
factor is die het keuzegedrag van de respondenten. Dit heeft te maken met hun 
investering als ze een eigen woning gaan kopen. Het wooncomfort bleek tevens invloed te 
hebben op het keuzegedrag van respondenten, maar dit in mindere mate dan de 
meerinvestering. De respondent betaalt immers het liefst zo min mogelijk. De invloed van 
duurzaamheid speelt echter een kleine rol. Dit is vooral het geval wanneer er naar de 
gesprekken tijdens de enquête en diens resultaten wordt gekeken. De respondenten 
blijken zich echter weinig om GOruitstoot reductie te bekommeren wanneer ze uit de 
varianten energie-installaties kunnen kiezen. 

Uit de resultaten van de enquête valt de algehele conclusie te trekken dat de energie
installatie warmtenet ook volgens de bewoners inderdaad de best gekozen energie
installatie is. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

AVI 
CBS 

co2 
EPC 
HBO 
HR 107 
HvZ 
lndiv. 
kt on 
LTV 
I\IIBO 
N.V. 
NOMA 
PPS 
PV-panelen 
Re 

Afvalverbrandingsinstallatie 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Koolstofdioxide 
Energieprestatiecoëfficiënt 
Hoger beroepsonderwijs 
Hoogrendement 1 07 
Hart van Zuid 
Individueel 
Kiloton 
Lage temperatuurverwarming 
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Naamloze vennootschap 
Niet meer dan anders 
Publiek private samenwerking 
Fotovoltaïsche panelen 
Warmteweerstand (m2 .1(/W) 
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SPSS 
Een computerprogramma gebruikt voor statistische doeleinden in met 
name wetenschappen 

Uraam De eenheid voor de U waarde is W/(m2 .K) 
WKC Enschede Warmtelocatie 
WKK Warmtekrachtkoppeling 
WKO Warmte-/koude opslag 
WO Wetenschappelijk onderwijs 
WTW Warmteterugwinning 
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I DUURZAME ENERGIE 1. INTRODUCTIE I 

1 INTRODUCTIE 

1.1 VOOR WIE IS DIT ONDERZOEK RELEVANT? 
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar het keuzegedrag van 
bewoners uit de regio Hengelo uit een verzameling voorgedefinieerde energie-installatie 
mogelijkheden voor eenzelfde type woning als de huidige woning in dezelfde regio. In de 
nabije toekomst zullen deze bewoners gebruik maken van de energie-installatie 
warmtenet Aangezien er geen sprake is geweest van vrije keuze bestaat er twijfel bij Van 
Wijnen (uitvoerende partij van Hart van Zuid) of warmtenet vanuit het perspectief van de 
bewoners inderdaad de optimale keuze is. Dit laatste wordt in dit rapport aan de hand van 
de factoren meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid geanalyseerd. Om dit te 
bewerkstelligen zijn er, afhankelijk van het type woning, verschillende varianten duurzame 
energie-installaties behandeld waarmee warmtenet vergeleken kon worden. 

Dit rapport is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in duurzame energie. Als 
toevoeging is dit rapport bedoeld voor personen die enige ervaring hebben met warmtenet 
of het gebruik daarvan. Daarnaast dient dit rapport als naslagwerk voor 
beleidsmedewerkers van gemeenten omtrent advies over de optimale keuze van een 
duurzame energie-installatie voor woonprojecten. 

1.2 HOE IS DIT ONDERZOEK TOT STAND GEKOMEN? 
Tijdens mijn mastertrack Construction, Management and Engineering is bij het 
instapproject van mijn homologatieprogramma het onderwerp 'benefit sharing' aan de orde 
gekomen. Benefit sharing is onderdeel van een publiek- private samenwerking (PPS). Het 
leek mij interessant om een diepere kijk te nemen in PPS om mij meer in dit onderwerp te 
oriënteren. Middels de website van de Futuresite heb ik getracht van de verschillende 
afstudeeronderwerpen kennis te nemen. Hierbij heb ik onder andere een document 
('Private ontwikkeling en beheer van stedelijke installaties en financiering') van de 
begeleider Wim Schaeter gelezen dat sterk mijn aandacht heeft getrokken. Met het brede 
onderwerp PPS en het document van Wim Schaeter in mijn achterhoofd, heb ik contact 
opgenomen met Jan Nieuwenhuizen, projectdirecteur van Hart van Zuid. Uit het gesprek 
kwam naar voren dat het onderwerp duurzame energie een onderdeel van PPS is. 
Aangezien de laatste jaren een zichtbare klimaatverandering plaatsvindt, leek het mij 
interessant om mij tevens te richten op duurzame energie. 

Uiteindelijk heb ik voor het project 'Hart van Zuid' gekozen, waarbij ik tijdens mijn 
afstudeeronderzoek te maken zou krijgen met PPS, met het onderdeel duurzame energie. 
In het projectbureau Hart van Zuid heb ik aan mijn afstudeeropdracht gewerkt. 

In het project 'Hart van Zuid' heeft de uitvoerende partij Van Wijnen een discussie gevoerd 
met de (marktpartij) gemeente Hengelo over de manier waarop de woonwijken in het Hart 
van Zuid van energie voorzien zouden moeten worden . Van Wijnen is van mening dat de 
variant energie-installatie warmte-/koude opslag (WKO) op de nieuw te bouwen woningen 
toegepast kan worden. Dit betreft 2000 woningen. De gemeente Hengelo geeft echter de 
voorkeur om vele woonwijken (inclusief Hart van Zuid) aan te sluiten op het energie
installatie systeem warmtenet Dit zal de gemeente Hengelo willen verwezenlijken door 
Twence, Afvalverwerking BV, voor de benodigde warmte voor woningen als leverancier op 
te stellen. In bijlage 1 treft u de gebieden aan waar in de toekomst het energie
installatiesysteem warmtenet toegepast zal worden . 
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1.3 HOE IS DIT RAPPORT OPGEBOUWD? 
Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken en acht bijlagen. Hoofdstuk 2 behandelt de 
context van het onderzoek. In de context komt het probleem van het onderzoek aan de 
orde. Tevens wordt er nader ingegaan op de situatie in de woonwijken van het gebied Hart 
van Zuid in Hengelo. 
In hoofdstuk drie worden de probleemstelling en onderzoeksmethode opgenomen. Hierin 
worden achtereenvolgends de doelstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksbenadering, 
aanpak en methodiek, afbakening en resultaatverwachting worden behandeld. 
In hoofdstuk vier wordt het huidige energie-installatie warmtenet van de case Hart van 
Zuid beschreven. Dit is gedaan om nader aan te geven hoe warmtenet werkt en hoe dit 
toegepast zal worden in het gebied Hart van Zuid. 
In hoofdstuk vijf worden een aantal varianten energie-installaties genoemd en met elkaar 
vergeleken. De gekozen varianten energie-installaties zijn voortgevloeid uit een 
literatuuronderzoek. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: wat speelt er 
momenteel bij grote projecten betreffende duurzame energie? Welke alternatieve 
varianten energie-installaties zijn er die warmtenet kunnen vervangen? Middels 
secundaire informatie is er een variantentabel gemaakt waarin de duurzame energie
installaties zijn weergegeven die warmtenet kunnen vervangen. In deze tabel wordt een 
onderscheid gemaakt tussen drie woningtypen, te weten: rijtjeswoning, twee-onder-één
kap en vrijstaande woning. 
Om erachter te komen of bewoners een ander energie-installatie systeem zouden kiezen, 
is er in hoofdstuk zes getracht de drie belangrijkste factoren (oorzaken) die het 
keuzegedrag van bewoners beïnvloeden aan te kaarten. Om te begrijpen wat er in dit 
onderzoek onder iedere factor valt, zijn de drie factoren apart beschreven. De drie factoren 
betreffen meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid. 
Hoofdstuk zeven geeft de resultaten weer van de uitgevoerde enquête voor de bewoners 
in het gebied Hart van Zuid. Voor de enquête zijn 50 respondenten geënquêteerd. De 
resultaten hebben bijgedragen aan een antwoord op een aantal veronderstellingen die 
voorafgaand aan de enquête zijn bepaald. De resultaten van de enquête geven een 
antwoord op twee vragen. De eerste vraag betreft in hoeverre de drie factoren invloed 
hebben op de gekozen variant energie-installatie van bewoners. De tweede vraag betreft 
of bewoners al dan niet voor de energie-installatie warmtenet zouden kiezen, wanneer ze 
voor de keuze zouden komen te staan. Aan het eind van hoofdstuk zeven zijn de 
bevindingen van het onderzoek beschreven. 
Het laatste hoofdstuk behandelt de gemaakte conclusies van het onderzoek. Hierin zijn de 
antwoorden op de deelvragen, de onderzoeksvraag, de doelstelling en uiteindelijk de 
probleem stelling beschreven. Daarnaast zijn aanbevelingen aangegeven voor mogelijke 
vervolgonderzoeken over het onderwerp van dit rapport. 
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2 CONTEXT 

2.1 ALGEMEEN 
De laatste jaren zijn de eisen die aan verwarming worden gesteld wezenlijk veranderd. Dit 
is vooral het geval wanneer naar de bouwregelgeving wordt gekeken. Een voorbeeld 
hiervan is de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) per 01 januari 2006 
van 1,0 tot een niveau 0,8.1 Vanwege de stijgende energieprijzen, de stijgende vraag naar 
koeling en het groeiende milieubewustzijn, is een goede keuze van een energie-installatie 
van groot belang. De factor duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen in de 
keuze van een energie-installatie, aangezien de wereld een klimaatverandering ondergaat. 
Een ieder kan ertoe bijdragen dat toekomstige generaties in een schoner milieu kunnen 
leven. 

De behoefte aan energie neemt wereldwijd toe en de nodige grondstoffen raken op. De 
handel in energie drijft op de beurs de prijs voor aardgas, kolen, olie en stroom op. De 
opkomst van duurzame energie lost de schaarste van fossiele grondstoffen op door 
gebruik te maken van andere bronnen. Het Ministerie van Economische Zaken2 definieert 
het begrip 'duurzame energie' als volgt: 'Duurzame energie staat voor elektriciteit, warmte 
of brandstof uit 'hernieuwbare bronnen' . 3 Bij de term 'hernieuwbare bronnen' wordt 
verwezen naar bronnen die onuitputtelijk zijn (zoals zonlicht, waterkracht en windkracht) of 
relatief snel vervangbaar (zoals biomassa, aardwarmte en warmte uit de omgeving). Het 
gebruik van duurzame energie brengt op de lange duur twee voordelen met zich mee. Op 
de eerste plaats wordt het milieu zo min mogelijk belast. Op de tweede plaats raken deze 
bronnen nooit op; ze zijn immers niet schaars. Enkele voorbeelden van duurzame energie 
systemen zijn: de warmte-/koudeopslag, zonnecollectoren, PV-panelen, windmolens, en 
stadsverwarming, afhankelijk van een duurzame bron. Duurzame energie wordt 
momenteel echter niet vaak toegepast. De aanschaf van energie installaties van 
duurzame energie ligt namelijk hoger dan de aanschaf van fossiele grondstoffen. 

Sinds enkele jaren tonen zowel bedrijven als particulieren steeds meer interesse voor 
energie installaties die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Dit gegeven heeft 
een vermindering van de energievraag tot gevolg. In Nederland is er al sprake van 
duurzame bedrijventerreinen en groene/ecologische4 woonwijken. De overheid tracht een 
aantal taken naar particulieren te delegeren om de vrije markt beter te bevorderen. Dit is 
ook het geval bij de huidige gebiedsantwikkeling bij het toepassen van energie installatie 
systemen. Bedrijven krijgen steeds vaker de verantwoordelijkheid over energie 
verschaffing. Middels PPS participeert de overheid om het ontwikkelings- en 
beslissingsproces te beïnvloeden. De overheid probeert voorlopig enige invloed op de 
energiemarkt te behouden om toekomstige problemen zo minimaal te maken en de 
verandering van publieke naar private energieverschaffing zo goed mogelijk in goede 
banen te leiden. 

1 Volgens de website SenterNovem houdt EPC in : theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een 
genormeerde berekening, waarbij rekening wordt gehouden met het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), koeling, 
bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater, verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag. Deze EPC-waarde is een dimensieloos 
getal en is een maat voor de energie-efficientie van een gebouw. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. 
2 Ministerie van Economische Zaken, 2001, Energie Onderzoek Strategie, Den Haag . 
3 Milieu Centraal, 2008, Duurzame energie, Utrecht 
4 

Bij groene en ecologische woonwijken is er sprake van een C02-uitstoot reductie. 
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2.2 CASE: HART VAN ZUID 
De case Hart van Zuid is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en 
Van Wijnen N.V. Het gebied waarover de case gaat betreft woonwijken in Hart van Zuid; 
het is het centraal gelegen deel van Hengelo, tussen het station en het TwentekanaaL 
Hart van Zuid wordt tussen 2005 en 2018 tot een multifunctioneel stedelijk gebied 
getransformeerd. 

Deze case is er vooral op gericht een analyse te maken van het optionele gebruik van 
verschillende duurzame energie systemen voor woonwijken in Hart van Zuid. In Hengelo 
staan 4500 woningen die zowel uit nieuwbouw als grootschalige renovatie bestaan die 
uiteindelijk met het energie installatie systeem warmtenet aangesloten zullen worden. De 
ambitie van duurzaam energiebeleid van de gemeente Hengelo kwam in 2001 aan het 
licht. Voor de toepassing van warmtenet heeft de gemeente met de regionale 
afvalverwerking Twence afgesproken de restwarmte te gebruiken om woningen/gebouwen 
te verwarmen. Volgens de planning zal op 1 januari 2010 warmtenet in alle wijken van 
Hart van Zuid aangesloten zijn -zie bijlage 1 voor alle gebieden waar warmtenet 
aangesloten zal worden. Aangezien de meeste woningen nog gebouwd dienen te worden, 
worden tot 2010 de bestaande nieuwbouw woningen nog met tijdelijke 
(huur)voorzieningen verwarmd. De eindverantwoordelijke instelling voor de aansluiting van 
warmtenet is de gemeente Hengelo. 

In Hart van Zuid komen 2000 koop- en huurwoningen en appartementen te staan die 
gefaseerd worden gebouwd. De keuze in dit onderzoek voor warmtenet lijkt voornamelijk 
gebaseerd op de aanwezigheid van een verbrandingsinstallatie en restwarmte. Bij 37 
woningen gelegen in Hart van Zuid, genaamd "de Binderij", is gekozen voor een systeem 
met warmtepomp en vloerverwarming waarbij tevens gekoeld kan worden (warmte
/koudeopslag). 

De uitvoerende partij Van Wijnen twijfelt over het gegeven of de gekozen energie
installatie (warmtenet) van de gemeente Hengelo overeenkomt met de energiekeuze van 
de bewoners. De keuze van een nieuw energiesysteem wordt namelijk beslist door de 
opdrachtgevers, terwijl de verwarmingskosten van de woningen voor de komende 
tientallen jaren vast komen te staan. De opdrachtgevers gaan vaak voor de laagste 
investering (standaard woningprijs + meerinvestering van het systeem). Dat 
verwarmingskosten toekomstig mogelijk hoger uitpakken voor de bewoners wordt hierbij 
achterwege gelaten. 

Om te onderzoeken of warmtenet inderdaad de juiste optie is, is voor deze case een 
analyse gemaakt van een aantal energie systemen die toegepast kunnen worden het 
gebied Hart van Zuid. Hierbij is gelet op een drietal factoren (meerinvestering, 
wooncomfort en duurzaamheid) die invloed zouden kunnen hebben op de beste keuze 
van een energie installatiesysteem. Deze factoren zijn onderzocht aan de hand van 
resultaten van de afgenomen enquête van bewoners in het gebied Hart van Zuid. 
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2.3 LITERATUURONDERZOEK 
Voor het literatuuronderzoek is allereerst getracht het onderzoeksonderwerp te richten op 
publiek private samenwerking (PPS). Aangezien PPS een scala aan onderwerpen bleek te 
hebben, heb ik na de literatuurstudie besloten mij op duurzame energie te richten. De 
website Futuresite bevatte onder andere het afstudeeronderwerp 'Private ontwikkeling en 
beheer van stedelijke installaties en financiering' van Wim Schaefer. Het project Hart van 
Zuid bleek aan te sluiten op het afstudeeronderwerp. 

Om bezig te kunnen gaan met het afstudeeronderwerp, maakte ik onder andere gebruik 
van het boek 'Masterplan' van het project Hart van Zuid, nieuwsbladen, de website van het 
project Hart van Zuid en een aantal (bouwkundige) plattegronden van het gebied Hart van 
Zuid. De achterliggende vraag voor de literatuurstudie betrof of de gebruikte duurzame 
energie-installatie warmtenet al dan niet optimaal was voor het gebied Hart van Zuid. 
Tevens bestond er twijfel of het niet beter zou zijn als de energie-installatie warmte-/koude 
opslag (WKO) toegepast zou worden en warmtenet zou vervangen. 

Om deze vragen middels literatuur te kunnen beantwoorden, zijn onder andere de boeken 
Tooikit duurzame woningbouw voor ontwikkelaars, gemeenten en ontwerpers' en de 
Tooikit duurzame woningbouw tabellen realistische energieconcepten' en EeN
documenten gebruikt om de verschillende energie-installatie mogelijkheden per type 
woning te onderscheiden. Als toevoeging droeg Tooikit bij aan de keuze van de drie 
factoren die invloed hebben op het keuzegedrag van bewoners in het gebied Hart van 
Zuid .5 Om informatie uit de praktijk te halen heb ik meerdere gesprekken met personen 
van Van Wijnen gevoerd. Deze personen waren Cor Engberink (voor WKO concept) en 
Huub Kuipers (passiefhuis). Daarnaast gaf Raymond Frank, beleidsmedewerker van de 
gemeente Hengelo, antwoorden op vragen over de energie-installatie warmtenet Tevens 
gaf hij een aantal documenten die informatie bevatten over warmtenet De Eco-unit6 

bijeenkomsten voor omtrent duurzame energie zorgden tevens voor meer kennis 
verkrijging voor dit onderzoek. 

Om het keuzegedrag van bewoners van het gebied Hart van Zuid te weten, is gebruik 
gemaakt van een enquête. In de enquête is onderscheid gemaakt tussen twee delen, 
namelijk de beoordeling van de respondenten over hun huidige warmtenetvoorziening en 
hun voorkeur uit verschillende duurzame energie-installaties. Aangezien er nieuwe 
bewoners in het Hart van Zuid zullen komen, was het niet mogelijk de gewenste bewoners 
aan te spreken op hun behoeften. Het was enkel mogelijk de huidige bewoners te 
enquêteren. De respondenten woonden in de wijk het Roombeek in Enschede. In deze 
wijk vond op 13 mei 2000 de Vuurwerkramp plaats . In het Roombeek zijn daarom alle 
woningen na 2001 gebouwd. De gebruikte energie-installatie voor de wijk is warmtenet In 
totaal is de mening van 50 respondenten meegenomen om statistische resultaten uit af te 
leiden. Deze statische resultaten zijn voortgevloeid met behulp van het 
computerprogramma SPSS 16.0. Om het programma te kunnen gebruiken, heb ik gebruik 
gemaakt van het boek SPSS 12.0 voor Windows en Data Entry van Eelko Huizinga. 

5 
De drie factoren betreffen: meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid. 

6 
Eco-unit bijeenkomsten zijn bijeenkomsten voor studenten die bezig zijn met hun afstudeerscriptie . Het is speciaal gericht 

aan studenten/promovendi die zich bezig houden met het onderwerp duurzame energie. 
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3 PROBLEEMSTELLING & AANPAK 

3.1 OPBOUW 

3.1.1 PROBLEEMSTELLING 

In de woonwijk Hart van Zuid in Hengelo is het in de regio aanwezige warmtenet 
toegepast als energie-installatie. Omdat er geen sprake is geweest van vrije keuze 
bestaat er twijfel bij de uitvoerende partij of warmtenet vanuit het perspectief van de 
bewoners de optimale keuze is met betrekking tot meerinvestering, wooncomfort en 
duurzaamheid. 

3.1.2 DOELSTELLING 
Het onderzoek heeft als doelstelling: 

Een analyse van het keuzegedrag van bewoners uit de regio Hengelo op basis van een 
verzameling voorgedefinieerde energie-installatie mogelijkheden, waaronder warmtenet, 
voor eenzelfde type woning als de huidige woning in dezelfde regio. 

3.1.3 ONDERZOEKSVRAAG & DEELVRAGEN 

I 
Wat zijn de doorslaggevende factoren die het keuzegedrag beïnvloeden bij het kiezen 
van een energie-installatiesysteem? 

Om deze onderzoeksvraag te bereiken, dient er antwoord gegeven te worden op de 
volgende drie deelvragen: 

1. Wat heeft de factor meerinvestering voor invloed op de keuze van een variant 
duurzame energie-installaties? 

2. Wat heeft de factor wooncomfort voor invloed op de keuze van een variant 
duurzame energie-installaties? 

3. Wat heeft de factor duurzaamheid voor invloed op de keuze van een variant 
duurzame energie-installaties? 
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3.2 ONDERZOEKSBENADERING 
Het algehele doel van het onderzoek is een analyse van het keuzegedrag van bewoners 
uit de regio Enschede op basis van een verzameling voorgedefinieerde energie-installatie 
mogelijkheden, waaronder warmtenet, voor eenzelfde type woning als de huidige woning 
in dezelfde regio. Deze analyse is ten uitvoer gebracht door het onderzoeken van een 
drietal factoren die het keuzegedrag van de respondenten beïnvloeden. 

Dit rapport is samengesteld uit twee delen die met elkaar in samenhang zijn -zie figuur 1. 
Het eerste deel bestaat uit een literatuuronderzoek -hoofdstuk vier. Uit het 
literatuuronderzoek zijn een aantal duurzame energie-installaties gekozen. Tijdens het 
kiezen van duurzame energie-installaties is de nadruk gelegd op een aantal criteria. Deze 
criteria betroffen de kosten, de installatietechnische en bouwkundige gegevens en de 
energiepresentatie. Het literatuuronderzoek heeft bijgedragen aan het resultaat van de 
variantentabel -zie bijlage 2. De inhoud van de variantentabel (inclusief EPC en kosten) 
wordt in het vijfde hoofdstuk verder uitgewerkt. Tevens is er, door middel van de uitvoering 
van een enquête, naar de praktijk gekeken om de behoeften en uiteindelijke keuze van 
bewoners in energie-installaties te analyseren. Hoofdstuk zes behandelt vervolgens de 
drie factoren (meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid) om meer duidelijkheid te 
scheppen wat er bij iedere factor wordt bedoeld. In het tweede deel van het rapport komen 
de resultaten van de enquête in het zevende hoofdstuk aan de orde -hoofdstuk 7. 
Hiervoor zijn een aantal relevante veronderstellingen geformuleerd en onderzocht -zie 
paragraaf 3.4. Bij de enquête werd gelet op vier criteria, te weten: wooncomfort, wensen, 
beoordeling en keuze variant van respondenten. 

Kijkend naar de probleemstelling van dit onderzoek is het van belang te achterhalen of het 
energie-installatie systeem warmtenet inderdaad volgens de respondenten de beste keuze 
is voor het_gebied Hart van Zuid. 

1. Cotlc<:tior warmlonet concept 
2. Individueel WKO concept 

3. Collectief WKO concept 

. Rererentiewoning 

5. Variant zonneboiler/ WTWI combiketel 

. Variant gasboiler met zonneboiler 

7. Variant zonneboiler met combt-ketel 

Antwoord probleemstelling 
en doelstelling 

FIGUUR 1 ONDERZOEKSBENADERING 
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3.2.1 AANPAK EN METHODIEK 
Voor dit rapport zijn een probleemstelling, doelstelling en een drietal deelvragen 
geformuleerd -zie 3.1. Om een antwoord te verkrijgen op de probleemstelling en de 
doelstelling te verwezenlijken, is gebruik gemaakt van een literatuurstudie en een enquête. 
De literatuurstudie heeft aan de keuze van een aantal energie-installatie systemen 
bijgedragen -hoofdstuk vijf. De enquête (hoofdstuk zeven) heeft antwoord gegeven op 
een viertal criteria omtrent de keuze van energie-installatie systemen voor bewoners, te 
weten: wooncomfort, wensen, beoordeling en keuze variant van respondenten. De vier 
criteria zijn beantwoord door middel van een aantal veronderstellingen. Uit de resultaten 
van de literatuurstudie en de enquête kon de doelstelling gerealiseerd worden en de 
probleemstelling beantwoord worden. Hiervoor zijn drie factoren gekozen 
(meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid) en nader uitgelegd -hoofdstuk zes. In 
hoofdstuk acht komen alle hoofdstukken aan de orde en worden conclusies over het 
uitgevoerde onderzoek getrokken. 

3.2.2 ENQUÊTE 
Om tot resultaten over het keuzegedrag van bewoners in het gebied Hart van Zuid te 
komen, is gebruik gemaakt van een enquête. Een enquête is een vragenlijst voor een 
onderzoek dat niet eerder is onderzocht, maar waar nog wel informatie over verschaft 
dient te worden. De enquête van dit onderzoek is om de energie-installatie keuze van de 
bewoners van het gebied Hart van Zuid, die ervaring hebben met de energie-installatie 
warmtenet, aan het licht te brengen. Er is gebruik gemaakt van een viertal criteria en een 
aantal veronderstellingen om te achterhalen wat de bewoners mogelijk als beste energie
installatie kiezen. De enquête is mondeling afgenomen en betreft een totaal van 50 
respondenten. Deze respondenten hebben al meer dan één jaar ervaring met de energie
installatie warmtenet De doelgroep van de enquête betreft bewoners in de wijk Roombeek 
te Enschede. Roombeek is een nieuwe woonwijk die op 13 mei 2000 door de 
vuurwerkramp was getroffen. Tijdens de hernieuwde bouw werd deze wijk aangesloten op 
warmtenet 

De enquête is anoniem ingevuld en bestaat uit meerkeuzevragen -zie bij lage 3. Dit draagt 
toe aan het gegeven dat dit onderzoek niet alleen secundaire bronnen betreft, maar ook 
primaire bronnen. Daarnaast betreft het onderzoek middels de enquête een kwantitatief 
onderzoek. 

Om de kans op respons te vergroten, heeft de doelgroep tijdig een brief ontvangen waarin 
staat waarvoor de enquête en het onderzoek voor bedoeld zijn -zie bijlage 4. Deze brief is 
in handen gekomen van bewoners van 250 woningen. Hierbij werd kenbaar gemaakt dat 
er iemand voor de deur langs zou komen om de enquête in te vullen. Zo wist de 
respondent precies waar het om zou gaan wanneer de enquêteur voor de deur zou staan. 

Ten aanzien van de beantwoording van de drie deelvragen is op een directe manier, 
middels de enquête, antwoord gegeven op de factoren meerinvestering en wooncomfort. 
Op de factor duurzaamheid is via een indirecte manier een antwoord gevonden. Dit is 
gedaan door alle enquête resultaten in een variantentabel samen te voegen. 
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3.2.3 VERONDERSTELLINGEN 
Met behulp van veronderstellingen kan men een onderzoek bevestigen of weerleggen. 
Veronderstellingen zijn uitspraken over de veronderstelde relatie tussen twee begrippen. 
Het doel van dit onderzoek omvat de keuze uit een energie-installatie en diens oorzaken. 
Aan de hand van de drie deelvragen wordt de doelstelling getoetst. De veronderstellingen 
die vooraf het uitvoeren van de enquête zijn bepaald, zijn verdeeld in vier delen, namelijk: 

Deel A: Beoordeling respondent over algemene warmtevoorzieningen 
Deel B: Beoordeling respondent over huidig warmtenet-aansluiting 
Deel C: Voorkeur respondent voor variant duurzame energie-installaties 
Deel D: Interessante uitkomsten 

De delen A, B en C zijn overgenomen van de twee onderzoeksdelen bij de enquête. Deel 
A geeft aan wat de beoordeling van de respondenten is over algemene 
warmtevoorzieningen en deel B bestaat uit de beoordeling van de respondenten over hun 
huidige warmtenet-aansluiting. Deel C geeft de voorkeur weer van de respondenten voor 
de variant duurzame energie-installaties met en zonder kosten . In deel D zijn 
veronderstellingen opgenomen die uiteindelijk interessante uitkomsten hebben. Na het 
uitvoeren van de enquête zijn de veronderstellingen gestructureerd van sterk naar zwak. 

3.2.4 BEREKENINGEN 
In de variantentabel van dit onderzoek zijn vele varianten van duurzame energie
installaties met hun bijbehorende kosten weergegeven -zie bijlage 2. De kosten bestaan 
uit basisinstallatiekosten, meerkosten installaties ten opzichte van de referentiewoning en 
energieverbruikskosten. De extra investering (mogelijk de keuze van de bewoners) voor 
een energie-installatie moet door de toekomstige bewoners worden terugverdiend, zodat 
deze aangeschaft kan worden . De extra investering kan terugverdiend worden als de 
bewoners lagere jaarlijkse energieverbruikskasten hebben dan referentiewoningen. 
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van gas, geldt hoe hoger de gasprijs, des te 
korter de terugverdientijd van de meerkosten. Naar verwachting hangt de lengte van de 
terugverdientijd tevens af van de ontwikkeling van duurzame energiesystemen, aangezien 
deze in de toekomst goedkoper worden. In dit onderzoek zijn verschillende 
berekeningstabellen gemaakt voor een referentiewoning (traditioneel systeem met gas), 
individueel en collectief WKO concept (bijlage 5). 

3.3 AFBAKENING 
Zoals reeds in de inleiding van dit rapport aan de orde is gekomen, is benefit sharing 
onderdeel van een publiek- private samenwerking. PPS omvat een scala aan onderdelen. 
Om toch houvast te bieden is ervoor gekozen om dit onderzoek te richten op het 
onderwerp duurzame energie. Aan duurzame energie wordt immers de laatste jaren 
steeds vaker aandacht gegeven, aangezien er een zichtbare klimaatverandering 
plaatsvindt. 

Dit onderzoek richt zich op het keuzegedrag van bewoners die ervaring hebben met de 
energie-installatie warmtenet Door de keuze van het project 'Hart van Zuid' wordt er 
alleen onderzoek gedaan naar grondgebonden woningen gelegen in het gebied Hart van 
Zuid. 
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3.4 RESULTAATVERWACHTING 
Kennis en onderzoek die te maken hebben met duurzame energie zal steeds belangrijker 
worden door de toenemende aandacht omtrent de klimaatverandering. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het literatuuronderzoek en overige dataverzameling kan in dit onderzoek 
het eindresultaat verschillen. Voor het ontwikkelen van een nieuw model voor een 
standaard woonwijk in het Hart van Zuid, zijn de energie-installaties beoordeeld naar 
aanleiding van de volgende factoren: meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid. 
Volgens Van Wijnen is de resultaatverwachting dat de energie-installatie warmtenet niet 
optimaal toegepast wordt. Hierdoor bestaat de kans dat de bewoners mogelijkerwijs een 
andere energie-installatie zouden kiezen indien ze zelf de keuze zouden kunnen maken. 

Kijkend naar de doelstelling van dit rapport is het aannemelijk te veronderstellen dat de 
meerinvestering de meest belangrijke factor is die invloed heeft op de keuze van een 
energie-installatie voor bewoners (respondenten), gevolgd door de factor wooncomfort en 
ten slotte duurzaamheid. Meerinvestering wordt als de belangrijkste factor verwacht, om 
reden dat bewoners het liefst zo min mogelijke kosten willen. Tevens wordt er verwacht 
dat wooncomfort een belangrijkere rol speelt bij de keuze van een energie-installatie dan 
duurzaamheid; men denkt in de meeste gevallen liever aan het hier en nu dan aan het 
gevolg van het gebruik van een bepaalde energie-installatie voor het milieu op de lange 
duur. 
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4 WARMTENET CONCEPT 

4.1 INLEIDING 
Voor dit afstudeeronderzoek is het project 
Hart van Zuid als case gebruikt. In het 
gebied Hart van Zuid zal het merendeel van 
de 2000 woningen aangesloten worden op 
het warmtenet De keuze in dit project voor 
de energie-installatie warmtenet lijkt 
voornamelijk gebaseerd op de aanwezigheid 
van een bestaande afvalverbrandings
installatie in Hengelo en restwarmte. De 
energie-installatie warmtenet is een systeem 
dat woningen en bedrijven van warmte 
voorziet. Dit wordt mogelijk gemaakt door 

4.WARMTENETCONCEPT I 

warm water in een gesloten ondergronds FIGUUR 2 AFLEVERSET IN METERKAST 
leidingsysteem te laten circuleren. Middels 
het leidingsysteem wordt de gebruikerswarmte voor warm tapwater en voor 
ruimteverwarming geleverd. Gebruikers van de energie-installatie warmtenet hebben het 
voordeel dat het pand door het ontbreken van gas, vuur en gasdampen veiliger is. 7 

Bij de eindgebruikers is een warmte afleverset aanwezig in de meterkast die onder andere 
het warmtegebruik meet -zie figuur 2. Het warme water stroomt naar de radiatoren, 
convectoren en/of vloerverwarming in het gebouw. Het afgekoelde water stroomt terug 
naar de regelkamer waar het weer wordt opgewarmd -zie figuur 3. Deze figuur laat zen 
dat voor warmtedistributienet twee netten zijn, namelijk een primaire (rood) en secundaire 
(blauw) net. Op het secundaire leidingnet worden de woningen en kleinere 
utiliteitsgebouwen aangesloten. Grotere utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, etc.) 
kunnen eventueel worden aangesloten op het primaire leidingnet. Het opgewarmde water 
wordt via het primaire net gedistribueerd naar regelkamers in de wijk. Vanuit de 
regelkamer wordt de warmte overgedragen aan het water in het secundaire leidingnet, 
waarna het naar de eindgebruikers wordt geleid. Bij de eindgebruikers staat een warmte
afleverset 8 

De gemeente Hengelo zal als marktpartij optreden en voor de aanleg, levering, onderhoud 
en facturering van de energie-installatie warmtenet, tot en met de warmte afleverset, 
zorgen. Later zal in dit hoofdstuk dieper ingegaan worden op de huidige situatie van de 
case Hart van Zuid met de aansluiting op het concept van de energie-installatie 
warmte net. 

7 
Ruiter, R. , 2006, Tariefstelling Warmtenet Hengelo, Hengelo. 

8 
Gemeente Hengelo, 2007, Hengelo realiseert een warmtenet: een duurzame energievoorziening, Hengelo 
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warmtenet Hengelo 
FIGUUR3 

4.2 KOSTEN WARMTELEVERING 
De methode die bij warmtenet gekozen wordt, is het Niet Meer Dan Anders pnnc1pe 
(NMDA). Het is het uitgangspunt voor de te kiezen methode waarop de tarieven worden 
berekend. Dat wil zeggen dat de verbruiker bij het aansluiten van zijn woning op het 
warmtenet niet meer aan kosten kwijt is dan wanneer de woning op een standaard 
aardgasnet zou worden aangesloten. Er wordt voorgesteld om voor de woningbouw één 
tarief te kiezen en geen onderscheid te maken tussen verschillende types woningen en 
mogelijkheden van toe te passen maatregelen.7 

4.2.1 KOSTEN WONINGBOUW IN HART VAN ZUID 
Om warmtetarieven te bepalen wordt landelijk de EnergieNed-methode als richtlijn 
gehanteerd. De tarieven zijn opgebouwd uit drie componenten: Vastrecht, Aansluitbijdrage 
en Warmteprijs. 

Op de EnergieNed-methode is vanuit diverse hoeken in het land kritiek. Op een aantal 
punten is de voorgestelde tariefstelling aangepast. Per component is dit hieronder 
samengevat. 
A. Vastrecht: In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR

combiketel-dus zowel voor ruimteverwarming alsook warm tapwater. 
B. Aansluitbijdrage: De aansluitbijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: 

Aansluitbijdrage gas + vermeden warm (tap)water-installatie + rentabiliteitsdeel -7 
694 + 1.594 + 2.412 = €4. 700. De kosten van deze extra maatregelen (die bij 
aansluiting op het warmtenet Hengelo niet getroffen hoeven te worden) mogen als 
rentabiliteitsdeel in de aansluitbijdrage opgenomen worden. Vanuit het NMDA-principe 
is gekozen om de laagste kosten vanuit de rapportage van Nuon Tecno, zijnde €2.412 
euro, als rentabiliteitsdeel mee te nemen. 7 

Naar aanleiding van gesprekken met marktpartijen is besloten de aansluitbijdrage te 
verlagen tot € 4.200; de acceptatiegraad wordt hierdoor verhoogd. 
De financiële haalbaarheid (investering) van warmtenet wordt aan de hand van de 
toename van de warmtevraag bepaald. Zo wordt een aanname gedaan dat in de komende 
jaren de warmtevraag minimaal 100 woningen per jaar voor de gemeente Hengelo zal zijn. 
In de praktijk blijkt echter dat de warmtevraag door externe factoren, zoals woningverkoop, 
wordt vertraagd. Hierdoor is de warmtevraag een stuk lager dan vooraf in rekening was 
gebracht. Door deze resultaten zijn de verantwoordelijkheden voor de investering sterk 
beïnvloed. Om deze reden dient de gemeente Hengelo naar andere/verbeterde 
mogelijkheden te zoeken. 
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C. Rendementsmethode: De Rendementsmethode wordt (in afwijking op de EnergieNed
methode) voor de berekening van de warmteprijs gehanteerd. De rendementsmethode 
gaat uit van rendementen van een ketel (een x m3 gas levert y hoeveelheid warmte). 
De EnergieNed-methode gaat uit van een panelmethode waarbij huishoudens 
(subjectiever) worden ondervraagd. De voortvloeiende warmteprijs wordt verlaagd met 
een percentage van 4,5%. Dit wordt veroorzaakt door eventuele verschillen in 
energiegebruik die ontstaan door het toepassen van het rentabiliteitsprincipe. De 
warmteprijs komt hiermee op 19,68 €/GJ. Ter vergelijking met aardgas is de 
warmteprijs (prijspeil 2007) 26,51 €/GJ (Bron:EnergieNed).9 

Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. Het vastrecht en de aansluitbijdrage worden 
op basis van de CBS-index lonen en prijzen bepaald en de warmteprijs op basis van de 
gasprijs. Naast de jaarlijkse indexering wordt de mogelijkheid voorgesteld om één keer 
in de vijf jaar de tarieven te herberekenen, conform de dan geldende norm. 7 

4.3 WARMTEWET 
Het oorspronkelijke doel van de Warmtewet is het bieden van eenzelfde vorm van 
bescherming aan warmteafnemers die tevens via de wet wordt geboden aan 
elektriciteitsverbruikers en gasafnemers. Het overleg rondom de NMDA-tarieven bij 
verschillende warmteprojecten in Nederland zijn mede aanleiding geweest om deze 
initiatiefwet mogelijk in te voeren. In verschillende reacties op de eerste conceptteksten 
van het wetsvoorstel is gevraagd om meer aandacht voor het belang van warmteprojecten 
voor het milieu. Hierdoor worden marktpartijen gestimuleerd om warmteprojecten op te 
pakken. De belangenbehartiging van de consument en de leveringszekerheid blijven de 
belangrijkste ingrediënten vormen van de Warmtewet 
Bij de inwerkingtreding van de Warmtewet zullen de tariefstelling voor het Warmtenet 
Hengelo en de hierbij behorende onderbouwing getoetst worden.7 De status van de 
Warmtewet is op dit moment uiterst onduidelijk. Er is reeds een wetsvoorstel gemaakt, 
maar de behandeling ervan ligt op dit moment stil. Er wordt namelijk voorgesteld een 
geheel nieuw wetsvoorstel te ontwerpen. De bedoeling was om de wet Warmtewet op 1 
juli 2004 in werking te laten treden. De datum is dus niet gehaald. Wanneer de Warmtewet 
ingevoerd zal worden, is op dit moment nog niet bekend. 

4.4 EPC VERLAGING DOOR WARMTENET 
Het rentabiliteitsdeel van de aansluitbijdrage woningbouw is gebaseerd op de rapportage 
van Nuon Tecno. Binnen de Energieprestatie-berekeningsmethodiek 10 bestaat de 
mogelijkheid om voor warmtenet kwaliteitsverklaringen af te geven. Op basis van deze 
kwaliteitsverklaring komt het Warmtenet Hengelo op een overall rendement (opwekking 
van warmtelevering vanaf de centrale tot en met de afleverset in de meterkast) van de 
warmtelevering van 131%. Hiermee blijkt het Warmtenet Hengelo ca. 0,30 EPC-punt 
voordeel op te leveren ten opzichte van een conventionele HR107-ketel. Na het afsluiten 
van de contracten met afnemers en warmteleverancier kan de definitieve 
kwaliteitsverklaring opgesteld worden. Om de gehanteerde strategie binnen het 
vastgestelde beleid van Duurzame Ontwikkeling van de Trias Energetica stap 1 (voorkom 
energiegebruik) te waarborgen, dient B&W te besluiten deze kwaliteitsverklaring alleen toe 
te staan bij een minimum pakket aan isolatie te weten: Re gevel en vloer ~3.5 m2KIW, Re 
dak~4.0 m2KIW en Uraam :::;1 ,2 W/m2K. Bij wijzigingen van de wet- en regelgeving dient het 
genoemde minimum pakket aan isolatie in verhouding te worden aangepast. 7 

9 
Schurink H.B. ,2006, Tariefadvies voor de levering van warmte en kleinverbruikers 2007, Arnhem: EnergieNed 

Informatiecentrum 
10 

Methode vanuit het Bouwbesluit (NEN 5128:2004) waarmee de mate van energiezuinigheid van een gebouw berekend 
wordt 
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4.5 SECOND OPINION 
Het bureau Ecofys is gevraagd om een second apinion te geven en om na te gaan of het 
tarievenkader, gesteld door de gemeente, inderdaad correct is. De onderzoeksresultaten 
van Ecofys en dit rapport zijn: 
• de combinatie van vastrecht en variabele kosten voldoet net bij benadering aan het 

NMDA-principe. Dit heeft als voordeel voor de afnemer (bewoner) dat, door de 
gehanteerde tariefstelling , de prikkeling tot energiezuinig gedrag aanwezig is. In 
verhouding ligt de warmteprijs hoger en het vastrecht lager. 

• De aansluitbijdrage wordt als hoog beoordeeld. De bewoners kijken liever naar de korte 
duur in plaats van lange duur. 7 

4.6 MOGELIJKHEDEN WARMTEBRONNEN VOOR HART VAN ZUID 
Vanwege de aard van de aanwezige warmtebronnen, is het warmtenet in Twente in hoge 
mate een restwarmtenet In beginsel waren er twee warmtebronnen in de regio aanwezig 
die van betekenis zijn voor Hart van Zuid, namelijk Twence en AKZO/Salinco. Uiteindelijk 
is alleen Twence gekozen in verband met de hoge kosten. 11 

• Twence B.V. 
Twence B.V. levert de warmte aan de wijken gelegen in het gebied Hart van Zuid. Dit is de 
regionale afvalverwerking en is gevestigd op het bedrijventerrein Boeldershoek, ten zuiden 
van Hengelo. Twence beschikt over een afvalverbrandingsinstallatie met twee 
verbrandingslijnen en een gemiddelde verbrandingscapaciteit van 290 kton/jaar. Op dit 
moment bouwt Twence aan een derde verbrandingslijn. De planning is dat de 
verbrandingslijn eind 2008 operationeel wordt gemaakt. De nieuwe verbrandingslijn is 
goed voor een aardgasbesparing van 59 miljoen m3 aardgas per jaar en een C02-uitstoot 
reductie van 104 kton. 12 

• AKZO/Salinco 
In de regio is sprake van zoutwinning door AKZO. Akzo kan ook restwarmte leveren. Bij 
het verwerkingsproces wordt in een cascade gebruik gemaakt van indampen van 
opeenvolgende zoutoplossingen. De niet benutte warmte van een cascade kan worden 
hergebruikt in de volgende cascade, met uitzondering van de laatste. Hierdoor komt er 
restwarmte vrij die niet meer in het proces hergebruikt kan worden en op dit moment via 
het Twentekanaal wordt afgevoerd. Dit is warmte op een laag temperatuurniveau. Elders 
in het proces komt ook (rest)warmte vrij maar dan op een hoger temperatuurniveau . De 
installatie waar het gewonnen zout wordt verwerkt, is gelegen nabij Twence op hetzelfde 
bedrijventerrein ten zuiden van Hengelo. 12 

4. 7 VOOR-I NADELEN WARMTENET 
Met de energie-installatie warmtenet wordt collectief via leidingen warm water toegevoerd 
aan woningen en bedrijven voor ruimteverwarming en/of warm tapwater. De warmte kan 
geleverd worden door dichtbij gelegen industrie, elektriciteitscentrale, AVI 
(afvalverbrandingsinstallatie), of door een collectieve warmtekrachtkoppeling 13 (WKK) 
installatie in de wijk. De warmte voor Hart van Zuid wordt geleverd door Twence. 

11 
Hoogsteen, R., Braber, K.J., Smit, RW. , KEMA Power Generation & Sustainables, 2003, Haalbaarheid warmtenet regio 

Twente, Arnhem. 
12 

Twence afval en energie, 2007, Verbranding, Hengelo. 

13 
Volgens de website SenterNovem houdt EPC in: Het is mogelijk om warmte en elektriciteit gelijktijdig lokaal te 

produceren: een motor drijft een generator aan voor de productie van elektriciteit; de vrijkomende warmte wordt gebruikt 
voor verwarming . We spreken dan van warmtekrachtkoppeling of WKK. Met een goed uitgevoerde WKK kan 10 tot 20% 
energiebesparing gerealiseerd worden. WKK is dus energiezuinig, maar is niet hetzelfde als duurzame energie. In sommige 
duurzame woningbouwprojecten worden nu kleinschalige WKK systemen toegepast; voorbeeld hiervan is de wijk Nieuw 
Terbregge in Rotterdam. 
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Warmtenet heeft de volgende voordelen14
: 

• Restwarmte van dichtbij gelegen industrie levert de grootste GOruitstoot reductie op 
(tot 80%). Ook het aftappen van warmte uit energiecentrales levert een aanzienlijke 
GOruitstoot reductie op (mogelijk 50%). 

• Het ontbreken van een verwarmingstoestel in een woning heeft de voordelen dat het 
veiliger is, eenvoudiger onderhoud mogelijk is en het ruimtebesparing oplevert. 

• Geen schoorsteen meer nodig in de woning voor de rookgasafvoer 
• Door verlaging EPG kan een warmtenet tot extra energiebesparing leiden. Of de 

verlaging van de EPG opweegt tegen de hogere woonlasten van bewoners is een 
politieke keuze. 14 

• De bewoners betalen niet meer dan de aardgasprijs (NMDA-principe) 
• Ontwerp vrijheid van woning door ontbreken (rook)afvoer 

Warmtenet heeft de volgende nadelen 14
: 

• In de openbare ruimte dient er rekening te worden gehouden met ruimtegebruik door 
leidingtracés, hulpwarmteketels, etc. Het leidingtracé, exclusief onderstations waarin 
vaak warmtewisselaars, pompen en expansievaten zijn ondergebracht, is, in orde van 
grootte, twee meter breed. Dit is strijdig met de uitgangspunten van flexibel en intensief 
ruimtegebruik . Hier moet een afweging worden gemaakt. 

• Het gebruik van een warmtenet is een starre energievoorziening. Toekomstige 
bewoners kunnen moeilijk een andere energieleverancier kiezen. 

• De warmteverliezen in het warmtedistributienetwerk kunnen behoorlijk oplopen. 
• Bij goed geïsoleerde woningen is de warmtevraag zeer beperkt en slechts aanwezig 

voor een paar maanden tijdens de winter, zeker indien de aanwezigheid van een 
zonneboiler. Dit zet de rendabiliteit van het warmtenet onder druk. 

• De tijdsduur voor het leggen van leidingen is te lang . Hierdoor worden gebouwen 
tijdelijk verwarmd met gasgestookte huurunits. 

• De investeringen in het distributienet zijn over het algemeen hoog, daarom zijn ze bij de 
realisatie van het warmtenet (aanleg, levering en exploitatie) in delen opgeknipt en 
aanbesteed. 

• De totale investering van warmtenet zal in een vroeg stadium gebeuren. Dit is 
afhankelijk van de voorafgaand bepalende warmtevraag (aantal nieuwe woningen per 
jaar), die in de praktijk veel kleiner kan zijn. 

• De bewoners zijn gedwongen elektrisch te koken door het ontbreken van 
gasaansluiting . 

• De tarieven voor warmtelevering worden via het NMDA-principe aan de hand van een 
vergelijkbare situatie met gaslevering bepaald. Bewoners hebben met warmtelevering 
een hogere energierekening en lagere kapitaallasten en onderhoudskosten. 14 

• Doorberekening in warmtetarieven van lagere gasprijzen door de werking van 
concurrentie op de gasmarkt kan niet als een vanzelfsprekendheid worden gezien. 

14 
Menkveld, M., Ruijg, G.J., 2000, Optimale energie-infrastructuur voor de nieuwbouwlocatie bongerd/zijkanaal in 

Amsterdam-Noord, Amsterdam-Noord. 
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5 INSTALLATIECONCEPTEN 

5.1 INLEIDING 
Energie wordt gebruikt om huizen te verwarmen, goederen te produceren, auto's te laten 
rijden, etc. Deze voorbeelden tonen aan dat ons leven afhankelijk is van energie. Er zijn 
verschillende manieren om deze energie op te wekken. Veelal wordt dit gedaan door de 
verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkool. Het nadeel 
van deze verbranding is echter het vrijkomen van onder andere het broeikasgas 
koolstofdioxide (C02); deze kan voor ernstige milieuverontreiniging en klimaatverandering 
kan zorgen. 
Duurzame energie biedt de oplossing om milieuverontreiniging tegen te gaan. Hierbij 
worden natuurlijke energiebronnen, zoals zonlicht en windkracht, zo gebruikt dat de 
fossiele brandstoffen niet opraken. Natuurlijke energiebronnen zijn oneindig. Hoe vaker 
duurzame energie wordt toegepast, des te minder het milieu belast zal worden. Een 
voorbeeld hiervan is bio-brandstof. Door het gebruik van duurzame energie, zal er minder 
uitstoot van onder andere het gas koolstofdioxide zijn. Als aanvulling volgt het volgende 
voorbeeld: de productie van één kilowattuur elektriciteit uit kolen geeft minstens 850 gram 
C02-uitstoot. Voor de energiebron zon is dat slecht 50 gram COTuitstoot. Uit dit voorbeeld 
vloeien twee voordelen voort uit het gebruik van duurzame energiebronnen ten opzichte 
van fossiele brandstoffen. Ten eerste zullen de natuurlijke energiebronnen nooit opraken; 
fossiele brandstoffen echter wel. Ten tweede is er bij gebruik van natuurlijke 
energiebronnen geen uitstoot van C02 dan bij verbranding van fossiele brandstoffen. Op 
deze manier zullen het milieu en het klimaat er niet op achteruit gaan. 
Het gebruik van duurzame energie wint steeds meer terrein. Naar verwachting komt er 
een bedrag van circa 50 miljoen euro dat beschikbaar gesteld wordt om Europese 
projecten te ondersteunen. Dit zijn projecten die gericht zijn op de bevordering van 
energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen 15 en duurzame energie in transport. 

c Waterkracht • 'Mndenergie o Zon-pv o Zon-thermisch 

• Waterpompen c Energie-opslag • Aardwarmte 0 Bio-energie 
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FIGUUR4 AANDEELVAN DE VERSCHILLENDE VORMEN 
VAN DUURZAME ENERGIE 

De Nederlandse overheid 
streefde naar een aandeel 
duurzame energie in het 
totale energieverbruik van 
3% in 2000 (78 PJ). Tegen 
het jaar 2010 moet dat 
aandeel tot 5% stijgen. De 
doelstelling is om in het jaar 
2020 het aandeel van 
duurzame energie tot maar 
liefst 10% te laten stijgen. 
Hierbij gaat de overheid uit 
van het gegeven dat het 
gebruik van duurzame 
energie voor 43% uit bic
energie bestaat, 24% uit 

warmtepompen en 17% uit 
windenergie -zie diagram. 16 

Er zijn verschillende soorten duurzame energie bronnen, te weten: aardwarmte, energie 
uit biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie. 17 Men heeft de mogelijkheid uit 

15 
Volgens de website van VREG houdt hernieuwbare energiebron in : energiebron die onu itputtelijk is en telkens opnieuw 

kan worden gebruikt voo r hlet opwekken van energ ie. Voorbeelden zij n waterkracht, zonne-energ ie (via zonnepanelen), 
windenerg ie (via windturbin es) en energie uit biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tu inafva l, verg isting van mest of 
slib of verbranding van houtafval) 
16 

Engineering-online, 2008, Duurzame energie 
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eigen wil een duurzame energie systeem te gebruiken. Voorbeelden van systemen die 
duurzame bronnen gebruiken zijn zonnepanelen, zonneboilers, groene elektriciteit en 
warmtepompen. 
In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de energie-investeringsaftrek voor energie
installaties. Vervolgens zal op de structuur en inhoud van de gemaakte variantentabel 
worden ingegaan -zie bijlage 2. De gekozen varianten zijn: individueel warmte
/koudeopslag (WKO) concept, collectief WKO concept, basiswoning, 
zonneboiler/WTW/combiketel, gasboiler met zonneboiler, zonneboiler met combiketel en 
WTW met combiketel. De verschillen tussen de varianten en energieconcepten zijn in een 
vorm van een matrix in bijlage 2 weergegeven. De genoemde mogelijkheden van 
duurzame energie-installaties zijn allemaal van een lage temperatuurverwarming (L TV) 
voorzien. 17 

5.2 SUBSIDIES 
De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De 
belastingdienst en SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische 
Zaken, verzorgen de uitvoering van de EIA. 18 

De Stimulering Duurzame Energie (SDE)-regeling volgt met ingang van 1 april 2008 de 
MEP-regeling op als subsidie-instrument voor hernieuwbare elektriciteitsproductie. Het 
doel van de SDE-regeling is de stimulering van de productie van hernieuwbare elektriciteit, 
hernieuwbaar gas en van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling. 
DeSDE-subsidie is, net als de MEP, een exploitatie subsidie die voor een langere periode 
wordt verleend aan producenten binnen de vastgestelde categorieën. Op de eerste plaats 
is deze subsidie bedoeld voor nieuw te bouwen productie-installaties. De subsidieduur 
wordt berekend aan de hand van de verwachte gemiddeld technische levensduur van een 
categorie productie-installaties. Dit varieert van enkele jaren tot een maximum van 15 
jaar. 19 DeSDE-subsidie is opgenomen in de matrix 'verschillen van energieconcepten' -zie 
bijlage 2. De toepassingscategorieën van duurzame energie die in aanmerking komen 
voor de SDE regeling zijn : 
• Windenergie op land 
• Elektriciteitsopwekkingen met behulp van RWZI/AWZI/Stortgas 
• Biogasproductie met behulp van RWZI/AWZI/Stortgas 
• Afvalverbrandingsinstallaties met een energetisch rendement hoger dan 22% 
• Verbranding van vaste biomassa, vergisting van groente-, fruit- en tuinafval en mest

covergisting 
• Kleinschalige Zon- fotovoltaïsche -installaties (0,6 kWp- 3,5 kWp)19 

5.3 GESELECTEERDE ENERGIECONCEPTEN 
De variantentabel duurzame energie-installaties is onderverdeeld in drie typen 
grondgebonden woningen, te weten : rijtjeswoning, twee-onder-één-kap en vrijstaande 
woning -zie bijlage 2. Door deze keuze zijn andere typen van Tooikit komen te vervallen. 
De meeste gegevens over de mogelijkheden van duurzame energie-installaties zijn terug 
te vinden in de Tooikit duurzame woningbouw tabellen. 20 Voor elk woningtype (betreft 
referentiewoningen van SenterNovem) zijn de kosten gegeven. De kosten bestaan uit de 
installatiekosten van de referentiewoning, de meerkosten installatie ten opzichte van de 
referentiewoning , en de jaarlijkse energieverbruikskosten. Tevens worden de 

17 
NEN installatiemail, 2008, Grotere rol energiebesparing, Delft 

18 
SenterNovem, 2008, Energielijst 2008, Zwolle 

19 
DLV plant, 2008, Regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) 2008, Wageningen 

20 
SenterNovem, BAM Vastgoed, De Haas & Partners, Cauberg-Huygen en Raadgevende lngeneiurs, 2006, Tooikit 

duurzame woningbouw, tabellen realistische energieconcepten, 2• editie, Utrecht. 
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installatietechnische en bouwkundige gegevens en de energieprestatiecoëfficiënt in de 
variantentabel aangegeven. 

5.3.1 RIJT JESWONING 

REFERENTIEWONING 

Om de toekomstige situatie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen schetsen, moet worden 
aangenomen dat de opbouw van de referentiewoning een schematische weergave is van 
de werkelijkheid -zie bijlage 6 voor de bouwkundige tekeningen van een referentiewoning 
van een rijtjeshuis. Er zullen echter wel afwijkingen in de vorm en exacte toegepaste 
maatregelen voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de in dit onderzoek geselecteerde drie 
(grondgebonden) referentiewoningen (volgens de Tooikit duurzame woningbouw) een zo 
groot mogelijk deel van de nieuwbouwmarkt dekken, is bij het opstellen van de 
referentiewoningen per woningtype een onderverdeling gemaakt in een variant voorzien 
van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning en een variant voorzien 
van zelfregelende roosters met mechanische afzuiging. Beide varianten worden gekozen 
omdat deze veelvuldig in de woningbouw worden toegepast.21 

Er zijn een aantal spelregels geformuleerd bij het opstellen van de maatregelpakketten per 
referentiewoning: 
• de methodiek van Trias Energetica moet gevolgd worden; 
• de maatregelpakketten moeten aansluiten op de huidige praktijk; 
• de maatregelpakketten moeten realistisch en betaalbaar zijn; 
• de maatregelpakketten moeten overal toepasbaar zijn; 
• gebruik van gelijkwaardigheidsverklaringen die niet goedgekeurd zijn door de 

commissie gelijkwaardigheid, is niet toegestaan; 
• gebruik van kwaliteitsverklaringen is wel toegestaan; 
• in de woningen moet een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd worden; 
• de EPC van de woningen is kleiner dan of gelijk aan 0,8 (en moet de 0,8 zoveel 

mogelijk benaderen}.21 

De oppervlakte van de rijtjeswoning bedraagt gemiddeld 125 m2 (bron:MNW). In de 
rijtjeswoning zijn drie slaapkamers aanwezig. De rijtjeswoning komt in verschillende 
uitvoeringen voor, zowel met een zadel- of een lessenaarsdak als met een plat dak. Een 
zadeldak komt relatief vaak voor. De EPC-waarde is, volgens NPR 5129 (versie 2.02), 
voor een variant met mechanische afzuiging 0,78 en voor een variant met gebalanceerde 
ventilatie 0,74. Voor de rest van zowel de bouwkundige als installatietechnische gegevens, 
zie de variantentabel in bijlage 2. 

BASIS RIJT JESWONING 
De basiswoning komt in de variantentabel voor de drie types woningen voor. Deze woning 
heeft precies dezelfde grootte en afmetingen als de referentiewoningen van Tooikit Het is 
een standaard traditioneel systeem met HR-107 combiketel en is aangesloten op aardgas. 
De uiteindelijke EPC voor de basiswoning is 0,80 en het heeft geen C02-uitstoot reductie. 
Deze variant wordt in dit onderzoek als onderlegger gebruikt. Aan de hand van deze 
variant zijn de kosten, installatietechnische en bouwkundige gegevens en energieprestatie 
van de andere mogelijkheden van energie-installatie in de variantentabel te bepalen. De 
basiswoning is ook van toepassing bij de subparagrafen van de twee-onder-één-kap 
woning en vrijstaande woning (5.3.2 en 5.3.3). 

INDIVIDUEEUCOLLECTIEF WKO CONCEPT 
Het warmte-/koudeopslag (WKO) concept bestaat in hoofdzaak uit 
bodemwarmtewisselaars en een warmtepomp met boiler, die aangesloten zijn op de 

21 
SenterNovem, 2006, Referentiewoningen nieuwbouw, Utrecht. 
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wand-/vloerverwarming en -koeling in de woning. De kopers van dergelijke woningen 
hebben de keuze om het systeem te kopen of te huren. Het toepassen van dit 
energiesysteem houdt onder andere in dat bewoners standaard ook vloerverwarming 
krijgen en in de zomer de mogelijkheid krijgen om van een koelingsbron (warmtepomp en 
warmtewisselaar) gebruik te maken. Met uitzondering van de badkamers krijgen de 
woningen geen radiatoren meer. 
Middels de toepassing van warmtepompen wordt omgevingswarmte benut. Dat gebeurt 
via warmtewisselaars. De warmtebron kan zowel de buitenlucht (warmtepompboilers) 
alsook warmte uit de bodem of oppervlakte water (warmtepompen voor ruimteverwarming 
of koeling) omvatten. Er bestaan verticale bodemwarmtewisselaars, waarvoor in de diepte 
wordt geboord naar watervoerende lagen in de bodem. Daarnaast komen ook horizontale 
bodemwarmtewisselaars voor; deze kunnen echter slechts worden toegepast als daarvoor 
in een woonwijk voldoende ruimte beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is bij de bouw 
van een flat of appartementengebouw. 
Dit energiesysteem voldoet aan de meeste moderne criteria op het gebied van milieu en 
comfort (vloerverwarming en -koeling). Zo sluit de toekomstige bewoner toekomstige 
prijsstijgingen van gas en/of warmte uit. In de variantentabel worden de meerkosten van 
de (gekozen) varianten duurzame energie-installaties weergegeven -zie bijlage 2. Het 
individueel WKO concept heeft de maximale meerkosten (€16.000) ten opzichte van een 
rijtjes referentiewoning. Deze kosten zijn terug te verdienen, omdat 
energieverbruikskasten van een individueel WKO concept (€1230 per jaar) veel lager 
liggen dan een referentiewoning met een HR-ketel (€1704 per jaar). De meerkosten zijn 
gehalveerd als men voor collectief WKO concept zou kiezen, doch betaalt men meer 
jaarlijkse energieverbruikskasten (€1496 per jaar). De bron wordt dan collectief gebruikt 
terwijl de pomp individueel per woning gebruikt dient te worden. Bovendien worden de 
bodempinnen pas geslagen als de bouwvergunning al is gegeven. 
De EPC is voor individueel WKO concept 0,57. Dit is voor collectief WKO concept echter 
hoger, namelijk 0,70. 
De grootste investering, de warmtepomp, wordt pas geplaatst als de woning verkocht is. 
Om deze redenen is het financiële risico zeer beperkt, in tegenstelling tot 
warmtenetvoorziening. 

VARIANT DOUCHE WTW MET WARMTEPOMPBOILER 

Deze variant heeft een warmtepompboiler en de warmteafgifte wordt gerealiseerd door 
radiatoren. De warmteopwekking geschiedt via een HR-1 07. Dit is een zeer zuinige, 
comfortabele en milieuvriendelijke combiketel met een verwarmingsrendement van 
tenminste 107%. Deze variant heeft natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 
Omdat deze variant een warmtewinning uit douchewater heeft, wordt de EPC-berekening 
met wel 0,07 punt verlaagd. Ook wordt er een zonwering geplaatst voor een woning met 
deze variant. De uiteindelijke EPC wordt met deze variant 0, 70. 

VARIANT WTW MET COMBIKETEL 

Deze variant levert een EPC-waarde op van 0,70. Het is voorzien van een gasgestookt 
hoogrendement combiketel warmteterugwinning (HR-WTW). Deze variant heeft 
vloerverwarming . Tevens heeft het een douche warmteterugwinning met een combiketel 
voor warm tapwater. 

VARIANT GASBOILER MET ZONNEBOILER 
Deze variant is ook voorzien van hoogrendement warmteterugwinning toestellen (HR
WTW). In een woning met gasboiler met zonneboiler wordt de lucht verwarmd. Verder 
heeft deze variant een gasboiler met zonneboiler en douche warmteterugwinning. Een 
woning met deze variant levert een EPC-waarde op van 0,60. 
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5.3.2 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP 

REFERENTIEWONING 

Het merendeel van de twee-onder-één-kapwoningen wordt gerealiseerd in de koopsector. 
De oppervlakte van een twee-onder-één-kapwoning bedraagt minimaal 142 m2

.
21 In dit 

type referentiewoning zijn drie slaapkamers aanwezig . Het komt in verschillende 
uitvoeringen voor, zowel met een zadel- of een lessenaarsdak als met een plat dak. Een 
zadeldak komt hier relatief vaak voor. De EPC-waarde is, volgens NPR 5129 (versie 2.02), 
voor een variant twee-onder-één-kapwoningen met mechanische afzuiging 0,80 en voor 
een variant twee-onder-één-kapwoning met gebalanceerde ventilatie 0,78. De 
bouwkundige tekeningen van de referentiewoning van een twee-onder-één-kap woning 
zijn in bijlage 6 terug te vinden. 

BASIS TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING 

De beschrijving van deze variant is in paragraag 5.3.1 bij basis rijtjeswoning te vinden. De 
EPC van deze variant is 0,80. 

INDIVIDUEEUCOLLECTIEF WKO CONCEPT 

Zie voor de omschrijving van dit concept paragraaf 5.3.1 bij individueel/collectief WKO 
concept. De financiële kant van deze variant (meerkosten en energieverbruikskosten) 
scheelt weinig van die van een rijtjeswoning. Dit is te zien is in de variantentabel, bijlage 2. 
De EPC van individueel WKO concept is 0,59. Echter voor collectief WKO concept is dit 
hoger, namelijk 0,69. 

VARIANT ZONNEBOILER MET COMBIKETEL 

Deze variant levert een EPC-waarde op van 0, 70. Het is voorzien van gasgestookt 
hoogrendement combiketel warmteterugwinning (HR-WTW). Deze variant heeft 
vloerverwarming met lage temperatuur verwarming (L TV). Tevens heeft het een 
zonneboiler met een combiketel voor warm tapwater en verwarming. 

VARIANT WTW MET COMBIKETEL 

Zie voor de omschrijving van deze variant paragraaf 5.3.1 bij de variant WTW met 
combiketel. De financiële kant van deze variant (meerkosten en energieverbruikskosten) 
scheelt weinig van die van een rijtjeswoning zoals te zien is in de variantentabel -zie 
bijlage 2. De EPC van deze variant is 0,70. 

5.3.3 VRIJSTAANDE WONING 

REFERENTIEWONING 

Alle vrijstaande woningen worden gerealiseerd in de koopsector. De oppervlakte van een 
vrijstaande woning bedraagt gemiddeld 164 m2

.
21 In de vrijstaande woning zijn drie 

slaapkamers aanwezig . Het komt in verschillende uitvoeringen voor, zowel met een zadel
of een lessenaarsdak, alsook met een plat dak. Een zadeldak komt hier relatief vaak voor. 
De EPC-waarde is, volgens NPR 5129 (versie 2.02), voor een variant vrijstaande woning 
met mechanische afzuiging 0,80 en voor een variant vrijstaande woning met 
gebalanceerde ventilatie 0,80. Voor de overige bouwkundige tekeningen en 
installatietechnische gegevens, zie bijlage 6 en de variantentabeL 

BASIS VRIJST AAN DE WONING 

De beschrijving van deze variant is in paragraag 5.3.1 bij basis rijtjeswoning te vinden. De 
EPC van deze variant is 0,80. 
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INDIVIDUEEUCOLLECTIEF WKO CONCEPT 

Zie voor de omschrijving paragraaf 5.3.1 bij individueel/collectief WKO concept. De 
financiële kant van deze variant (meerkosten en energieverbruikskosten) scheelt weinig 
van die van een rijtjeswoning. Dit is te zien is in de variantentabeL De EPC van individueel 
WKO concept is 0,59. 

VARIANT ZONNEBOILER MET COMBIKETEL 

Zie voor de omschrijving paragraaf 5.3.2 bij de variant WTW met gasgestookte combiketel. 
De financiële kant van deze variant (meerkosten en energieverbruikskosten) scheelt 
weinig van die van een van een twee-onder-één-kap woning, zoals te zien is in de 
variantentabeL De EPC van individueel WKO concept is 0, 70. 

VARIANT WTW MET COMBIKETEL 

Zie voor de omschrijving paragraaf 5.3.2 bij de variant WTW met combiketel. De financiële 
kant van deze variant (meerkosten en energieverbruikskosten) scheelt weinig van die van 
een rijtjeswoning en/of twee-onder-één-kap woning, zoals te zien is in de variantentabel 
(bijlage 2). 

VARIANT ZONNEBOILER/ DOUCHE WTW/ COMBIKETEL 

De variantentabel geeft weer dat deze variant voorzien is van gasgestookt hoogrendement 
combiketel met warmteterugwinning (HR-WTW). Het heeft een vloerverwarming. Voor de 
tapwaterverwarming heeft deze variant een combiketel gecombineerd met zonneboiler. 
Daarnaast heeft deze variant zonwering en douche warmteterugwinning. Dit heeft een 
extra lage EPC van 0,64. Deze variant is te vergelijken met de variant zonneboiler met 
combiketel. Het enige verschil tussen deze twee varianten is de warmteterugwinning van 
de douche. 
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6 UITLEG GEKOZEN FACTOREN 

6.1 INLEIDING 
De factoren meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid hebben invloed op de keuze 
van een duurzame energie-installatie. In dit hoofdstuk worden deze factoren beschreven 
om duidelijkheid te scheppen over het gebruik van de termen in voor dit rapport. Dit 
hoofdstuk is gelinkt aan hoofdstuk 7 die aangeeft in hoeverre deze factoren een rol spelen 
in de keuze van energie-installaties. Om deze factoren en de relaties daartussen in kaart 
te brengen is een clausaal model opgesteld -zie figuur 5. De pijlen geven de onderlinge 
samenhang weer. Bij een causale relatie is er sprake van samenhang tussen 
verschillende variabelen. In dit causale verband zijn de drie factoren de oorzaken die 
leiden tot de variantentabeL De variantentabel is hier~ij het gevolg. 

FIGUUR 5 CLAUSAAL MODEL 

6.2 MEERINVESTERING 

6.2.1 WAT IS DE MEERINVESTERING 
De tabellen van Tooikit duurzame woningbouw' geven de meerinvesteringen per variant 
weer naar aanleiding van de referentiewoning.20 De meerinvestering is in dit onderzoek 
inclusief de BTW ten opzichte van de basiswoning. Daar waar bijzondere bouwkundige 
maatregelen in het concept zitten, zijn meegerekend in de meerkosten. De voor dit 
onderzoek gemaakte variantentabel geeft aan welke mogelijkheden van duurzame 
energie-installaties er zijn voor drie woningtypen -zie bijlage 2. De meerkosten 
(meerinvestering) van elke variant ten opzichte van een referentiewoning staan erbij 
vermeld. 

6.2.2 TERUGVERDIENTIJD 
Elke variant duurzame energie-installatie heeft meerkosten ten opzichte van de 
basiswon ing. De terugverdientijd van de meerkosten is afhankelijk van (1) de 
verbruikskasten van een variant duurzame energie-installatie en (2) de toekomstige 
prijsstijgingen van gas en/of warmte. In dit onderzoek zijn verschillende tabellen gemaakt 
voor een basiswoning (traditioneel systeem met gas), een individueel WKO concept en 
een collectief WKO concept -zie bijlage 5. De weergegeven tabellen geven de berekening 
van specifieke kosten weer op de eerste tien jaar van de genoemde energie-installaties. 
Het achterliggende doel van deze berekeningen is om te achterhalen wat men voor de 
varianten energie-installaties per jaar moet betalen (meerinvestering). Het verschil in de 
jaarlijkse energieverbruikskasten voor iedere energie-installatie kan verschillen en kan 
hieruitvolgend in de loop van de tijd terugverdiend worden. Figuur 6 geeft de 
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terugverdientijd (in het grijs gearceerd) weer voor het individueel WKO concept, 
vergeleken met traditioneel systeem (rijtjes basiswoning). 
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FIGUUR 6 TERUGVERDIENTIJD VOOR INDIV. WKO CONCEPT 

De terugverdientijd voor individueel WKO concept is als volgt berekend: 
• In tabel 1 van bijlage 5 worden voor de eerste 30 jaar de jaarlijkse 

energieverbruikskasten van de rijtjes basiswoning (traditioneel systeem van gas) 
weergegeven. Tabellen 2 en 3 van bijlage 5 geven de jaarlijkse 
energieverbruikskasten voor het collectief en individueel WKO concept weer. 

• Verschil meerkosten individueel WKO concept ten opzichte van de referentiewoning 
bedraagt €16.000. Verschil jaarlijkse energieverbruikskasten bedraagt 1704 
(referentiewoning) -1230 (individueel WKO concept)= €474 per jaar. Tabellen 1 en 3 
van bijlage 5 zijn de jaarlijkse energieverbruikskasten voor het eerste jaar 
weergegeven -zie blauwe gedeelte. 

• Het is aangenomen dat de gasprijs gemiddeld met 7% per jaa~2 stijgt en de daaraan 
gekoppelde elektriciteitsprijs gemiddeld met 7% per jaar. 23 

• De terugverdientijd van de meerkosten voor het individueel WKO concept is 17 jaar 
(€16.741,56) -zie bijlage 5, tabel3. 

6.3 WOONCOMFORT 

6.3.1 WAT IS WOONCOMFORT? 
De definitie van wooncomfort is 'de gerieflijkheid van de woning'. 24 In dit onderzoek zijn 
verschillende criteria opgenomen in het wooncomfort, te weten: thermisch en reactietijd 
van verwarmen, koelen en warm tapwater. Een goed comfort houdt in dat de temperatuur 
binnenshuis altijd behaaglijk is, zowel in de winter als in de zomer. 
De belangrijkste factoren die een rol spelen bij de beslissing over de aankoop van een 
nieuw verwarmingssysteem zijn zuinigheid en een lange levensduur. Voorbeelden van 
energiezuinige afgiftesystemen zijn vloer- en/of wandverwarming. Deze leiden tevens tot 
een verhoogd warmtecomfort in de ruimte en kunnen vaak op een lagere temperatuur 
geregeld worden (L TV), waardoor het energieverbruik daalt.25 

22 
ECN, 2008, Energie in Nederland. Petten. 

23 
Olino duurzame energie, 2008. De terugverdientijd van zonnepanelen, Heeze. 

24 
Van Dale online-woordenboek, 2008. 

25 
Danfoss Klimaatregeltechniek, 2008. Het ontwerpen en installeren van vloer- en wandverwarming, Schiedam 



I DUURZAME ENERGIE 6. UITLEG GEKOZEN FACTOREN I 

6.4 DUURZAAMHEID 

6.4.1 WAT IS DUURZAAMHEID? 
Duurzaam betekent letterlijk 'lang aanhoudend' en 'bestendig, geschikt om lang te 
bestaan'. 24 Tevens omvat duurzaamheid het gebruik van middelen, in dit geval energie
installaties, die beter is voor het milieu, zodat toekomstige generaties nog in een 'schoon' 
milieu kunnen leven. Duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke rol op de politieke 
agenda, zoals het project Hart van Zuid. Daarnaast worden consumenten beter 
geïnformeerd en worden alerter op het gevolg van een bepaalde keuze van, in dit geval 
energie-installaties, voor het milieu. Deze gegevens leiden ertoe dat de vraag naar 
duurzame producten de komende jaren zullen toenemen. Zowel bedrijven als particulieren 
vragen steeds vaker om milieuvriendelijke gebouwen. In Nederland begint duurzaamheid 
ook op gebiedsniveau meer aandacht in te winnen. Inmiddels is er al sprake van een 
aantal voorbeelden van duurzame bedrijventerreinen. Ook 'groene' woonwijken zijn niet 
meer onbekend in Nederland. 

6.4.2 ONDERHOUDSKOSTEN 
Bewoners van nieuwbouwwoningen hebben te maken met een aanzienlijke investering. 
Hiermee dient zeer bewust te worden omgegaan met betrekking tot het beheer en 
onderhoud; enerzijds om de continuïteit te garanderen en anderzijds om als vastgoed 
waardevast te zijn. Het deel onderhoud neemt een belangrijke rol in bij de exploitatie van 
een gebouw door de toename en complexiteit van de varianten duurzame energie
installaties in (woon)gebouwen. Om niet geconfronteerd te worden met grote ad-hoc 
kosten26 en technische problemen in het gebouw is goed en afgewogen onderhoud nodig. 
Daarom zoeken beheerders en eigenaren van gebouwen naar efficiënte exploitatie. De 
exploitatie is dan controleerbaar waarbij de kosten zijn afgestemd op de gewenste 
prestaties. 27 In dit onderzoek zijn de onderhoudskosten meegenomen in de berekening -
zie bijlage 5. 

6.4.3 DUURZAME ENERGIE-INSTALLATIES 
De gekozen varianten van duurzame energie-installaties zijn in de variantentabel, bijlage 
2, weergegeven. In de variantentabel is bij de categorie 'energieprestatie' de GOruitstoot 
reductie ten opzichte van de basiswoning met EPC 0,80 opgenomen. Collectief warmtenet 
concept heeft het grootste percentage GOruitstoot reductie (minimaal 50%) van alle 
gekozen varianten. In het project Hart van Zuid wordt gebruik gemaakt van proces/ 
restwarmte van de AVI (Afvalverbrandingsinstallatie) . Een hoger niveau is afhankelijk van 
de bron die gebruikt wordt om warmte te produceren. Indien bijvoorbeeld ook gebruik 
wordt gemaakt van stortgas en de benodigde elektriciteit groen wordt ingekocht, wordt een 
hoger percentage behaald . 

26 
Ad-hoc kosten zijn volgens van Dale : de kosten voor dit geval in het bijzonder 

27 
Schreuder groep, 2007, Onderhoudsmanagement gebouwgebonden installaties, Alkmaar 
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7 RESULTATEN VAN DE UITGEVOERDE ENQUÊTE 

7.1 INLEIDING 
Het doel van dit onderzoek is een analyse van het keuzegedrag van bewoners uit de regio 
Hengelo op basis van een verzameling voorgedefinieerde energie-installatie 
mogelijkheden voor eenzelfde type woning als de huidige woning in dezelfde regio. Om 
het keuzegedrag van de bewoners van het gebied Hart van Zuid te achterhalen, is gebruik 
gemaakt van een enquête die mondeling werd opgenomen. Voorafgaand aan de enquête 
zijn een aantal vooronderstellingen gedefinieerd. De enquête resultaten hebben zorg 
gedragen voor antwoorden op de vooronderstellingen. Daarom worden in dit hoofdstuk de 
antwoorden op alle vooronderstellingen uitgelegd en wordt aangegeven wat dit voor het 
keuzegedrag van bewoners uit de regio Hart van Zuid is. Is de energie-installatie 
warmtenet volgens de bewoners inderdaad de juiste keuze, of toch niet? 

7.2 ENQUÊTE RESULTATEN 
De enquête resultaten zijn een gemiddelde van alle verkregen meningen over de huidige 
energie-installatie warmtenet van een totaal aan 50 respondenten. De metingen van de 
enquête resultaten zijn met behulp van het statistische computerprogramma SPSS 
gemaakt -zie bijlage 7. De enquête is onderverdeeld in 2 delen, te weten: 

I 
A Hoe beoordelen bewoners hun huidige warmtenet energie-installatie? 
B. Welke energie-installatie heeft in een nieuwe woning de voorkeur? 

De antwoordentabel van de respondenten is in bijlage 8 opgenomen. Aangezien het om 
een te laag aantal respondenten (totaal van 50) gaat, zijn de antwoorden van de enquête 
statistisch gezien niet significant.28 Het significantie is namelijk aanzienlijk groter dan 0,05. 
Om deze reden worden strengere eisen aan de verkregen data gesteld. Voor de 
verwerking van de resultaten is gebruik gemaakt van het statistische computerprogramma 
SPSS 16.0. Bij deze verwerking is gebruik gemaakt van een coderingsschema -zie bijlage 
9. 

7.3 ANTWOORDEN OP DE VERONDERSTELLINGEN 
De veronderstellingen en diens antwoorden die in deze paragraaf aan de orde zullen 
komen, zijn alvorens het uitvoeren van de enquête geformuleerd. Om tot de antwoorden te 
komen , is het programma SPSS 16.0 gebruikt om de variabelen (gegevens) van de 50 
respondenten te verwerken. In bijlage 7 worden de statistische metingen van 
frequentievragen van de enquête weergegeven. De kans op toeval is wel groot, want het 
gaat hier om een laag aantal respondenten, namelijk 50. 

De veronderstellingen zijn gestructureerd van sterk naar zwak en worden gesplitst in vier 
delen: 

A Beoordeling respondent van algemene warmtevoorzieningen 
B. Beoordeling respondenten van huidige warmtenet-aansluiting 
C. Voorkeur respondent voor variant duurzame energie-installaties 
D. Interessante uitkomsten 

Tabel 1 geeft de samenhang weer tussen de veronderstellingen met de bijbehorende 
enquêtevragen. 

28 
Significant betekent statistisch verantwoorde conclusies toelatend. 
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TABEL 1 SAMENHANG VERONDERSTELLINGEN MET ENQUÊTEVRAGEN 

1 
Natuurtljka ventilatie WJrdl meer dJor d3 bew:>ners 
gewenst dan an!Ersoortlge (mechanische) venlilalle 
Bewoners hebben liever meer!Ere verwannlngsregelaars 

2 in hun woning dan één centrale thermastlat voor d3 hele 
woning (bijvoorbeeld In d3 WJOnkamer) 

Heelt u niet liever een natuurtljka venUiatie vla 
6e ramen/lEuren? 

9 
Heelt u één centrale lhermoslilat in uw woning met d3 
bijbehoren IE lage lem paratuurverwarm ing? 

10 Hoeveel lhermosta"m zou u in uw WJning willen? 
4 Hoe WJrcl uw WJnlng verwarmd? 

3 Bevloners vin !En d3 aanwezige radaDren als obstal<els in Zltlen d3 raclai:>ren (als u die heeft) soms niet in d3 weg 
d3 WJning 5 (obslill<els)? 

4 
Grole gezinnen (groler of gelijk aan 5 personen) sbl<en 1 Met hoeveel personen WJOnl u In d3ze WJnlng? 
~mer dan kleinere gezinnen 7 Bewoners met een wanntenet sDkan hun WJnlng Dl .. "C 

5 De woning 'Mlrdt niet snel genoeg verw:arm d 

6 
De huidige energle-lnslilllatles van warmienet 
gebrulk5vrlend311jk met betrekking Dl verwarming 

7 
Bewoners zijn levreiEn over d3 duurzaamheld van 
wannlenet energle-lnslilllatles 

12 
Wal vindt u van het comlbrt omtrent rea:tietijd ve~en 
of warm lapwater in uw woning? 

zijn Zijn d3 (aaiTVOeZige) lnslilllatles van !Eze 'Mlnlng 
1 1

a gebrulksvrlen!EIIjk met betrekking Dl verwarm lng? 
hun 

14 
Bent u wel levreiEn over uw huidige duurzame energie
Installatie? 

Deel 8 8 De huidige venlilalie-inslallalies zijn gebrulksvrien!Eiijk 
Zijn- d3 (aanwezige) tnStillalies van li!ze ...öritng 

1 1
c gebrulksvrten!EIIjk met betrekking Dl ventilatie? 

Deel C 

Deel D 

Hoe hoger hel opleidingsniveau van d3 bew:>ners, des te 2 Wat Is uw opleldlngsnl\eau? 
9 groter d3 onlevre!Enheld omtrent d3 huidige energie-

14 
Bent u wel levreiEn over uw huidige duurzame energle-

lnslilllalies warmienet Is Installatie? 

Als d3 bewoners met hogere opleiding geen rekaning 
2 

1

1oa hoeven Ie houden met hogere lnvesleringskoslen, kiezen 
;re voor duurd3re (duurzame) energie-inslilllaties 16 

wat is uw opleidingsniveau? 
Stel dal u niet naar d3 hoOgte van d3 kosten van d3 
Installaties kijkt, welke voorkeur heeft u als u aniEre 
energie-Installaties (varlantentabel) zou kieZen? 
Met hoeveel personen 'Mlont u in !Eze 'Mlning? 

Grole gezinnen die geen rekening hoeven Ie hou!En met 
1 

10b hogere inveslerlngskoslen, kiezen ze voor duurdere Stel dal u niet naar d3 hoOgte van d3 kosten van d3 
15 installaties kijkt, welke voorkeur heeft u als u aniEre (duurzame) energle-lnslilllalies 

energie-Installaties (varlantentabel) zou kiezen? 
Bepaai!E bewoners (bijvoorbeeld In vnjstaan IE 18 wat voor type WJnlng heelt u? 

1
0c "nOnlngen), die geen rekening hoeven 

hogere in'Je51Bringskoslen, kiezen ze 
(duurzame) energie-inslilllaties 

te houeEn met Stel dat u niet naar d3 hoOgte van d3 kosten van d3 
voor duur!Ere 16 Installaties kijkt, ....elke voorkeur heeft u aiS u aniEre 

energie-installaties (varlantentabel) zou kiezen? 
wat Is uw opleidingsniveau? 

Wanneer beWJners met een hogere opleiding d3 vrijheld 
2 

11a hebben zelf warmtenet aansluiting te kiezen, zullen ze 
'MlcEIOm d3zelld3 energie-instaJiatie warmienet kiezen 

Stel dal u v.el naar d3 hoogte van d3 kosten van d3 
16 Installaties kijkt, welke voorkeur heeft u als u aniEre 

energle-lnslallalies (varlantentabel) zou kiezen? 
1 Met hoeveel personen 'MlOnl u In !Eze 'Mlning? 

Grole gezinnen die d3 vrijheld hebben zelf warmienet 
11b aansluiting Ie kiezen, zullen 'Mld3rom d3zelld3 energie-

lnstallalie warmienet kiezen. 16 
Stel dal u ....el naar d3 hOOgte van d3 kosten van d3 
installaties kijkt, welke voorkeur heeft u als u aniEre 
energie-Installaties (varlantentabel) zou kiezen? 

Bepaald3 bei'IOners (bijvoorbeeld In vrljsliland3 "nOningen) 
die de vrijheld hebben zelf warmienet aansluiting te kiezen, 

11
c zullen ze 'Ml!Erom dezelfde energie-lnstaJialie wannlenet 

kiezen 

18 wat voor type woning heeft u? 
Stel dat u wel naar de hoogte van d3 kosten van d3 

16 Installaties kijkt, welke voorkeur heeft u als u aniEre 
energ.ie-installaties (variantentabel) zou kiezen? 

Als respond3nlen gemiddeld een hoge IBmparaluur 7 Be"nOners meteen warmienet sDI<en hun woning Dl. . "C 

12 (:.: 21 "C) gewend zijn, dan voelen ze nooit dal het Ie koud 
8 

voelt u soms dal het niet warm is in uw woning met de 
is dJor lage IBmperatuurverw:arming. bijbehorend31age lemperatuurverwarming? 

Bewoners met grole gezinnen (:.: 5 personen) zijn 
13 

ontevred3n over warmienet 

1 Met hoeveel personen "nOOnt u In d3ze woning? 

11 Zijn d3 (aan"NBzige) installaties van d3ze WJnlng 
gebruiksvrlend31ijk met betrekking Dl verwarming en warm 
lilpwater? 

12 
Wat vlnct u van het comlbrt omtrent rea:lletljd verwarmen 
oh•..arm tapwalerIn uw woning? 
Bent u wel levred3n over uw huidige duurzame energle -

14 installatie? 

14 Bevloners van huuiYIIOningen zijn meer tevred3n over hun 17 Hebt u een eigen (koop)woning of een huurw:Jnlng? 
wanntenet dan bewoners van eigen koopwoningen 14 Bent u wel levred3n over uw huidige duurzame energie-

i nslilllatie? 

Bewoners van huur-/kooPWJningen zijn bereid hogere 17 Hebt u een algen (koop)'Mlnlng of een huuiYIIOnlng? 
15 koslen Ie maken voor een beier combrt met belrekking Dl 

13 
Bent u bereid meer te betalen voor een beter comlbrt van 

verwarm lnglkoelingfventllaUe uw woning? 
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DEEL A: Beoordeling respondent van algemene warmtevoorzieningen 
1. Natuurlijke ventilatie wordt meer door de bewoners gewenst dan andersoortige 

(mechanische) ventilatie 
80% Van de respondenten wil natuurlijke ventilatie. Natuurlijke ventilatie vindt plaats via 
ventilatieroosters en spuiventilatie voor verversing van lucht. Spuiventilatie is ventilatie via 
het openen van ramen of deuren. Enkel 20% van de respondenten geeft de voorkeur voor 
het huidige ventilatiesysteem (via roosters en mechanische afvoer). 
Conclusie: Er zijn beduidend meer bewoners die natuurlijke ventilatie kiezen boven 
andersoortige ventilatie. 

2. Bewoners hebben liever meerdere verwarmingsregelaars in hun woning dan één 
centrale thermostaat voor de hele woning (bijvoorbeeld in de woonkamer) 

74% Van de respondenten wil graag meerdere regelaars in hun woning hebben om te 
kunnen verwarmen. 
Conclusie: Bewoners hebben liever meerdere verwarmingsregelaars in hun woning. 

3. Bewoners vinden de aanwezige radiatoren als obstakels in de woning 
10% Van de respondenten heeft alleen vloerverwarming in hun woning, dus ze hebben 
geen radiatoren. Slechts 28% van de respondenten die aanwezige radiatoren in hun 
woning hebben, ziet deze als een belemmering. Dit heeft te maken met het gedrag van de 
bewoners. 
Conclusie: Bewoners vinden de aanwezige radiatoren geen obstakel in hun woning. 

4. Grote gezinnen (groter of gelijk aan vijf personen) stoken warmer dan kleinere gezinnen 
66% Van de respondenten verwarmt de woning op 19-20 oe. 28% Verwarmt echter op 21-
22 oe. Zie voor de percentages van het aantal personen in de woningen de metingen bij 
de frequentievraag 1, bijlage 7. Dit is statistisch niet significant, maar het geeft wel een 
beeld van de situatie in de praktijk. Wanneer men met temperatuurcategorie 21 tot 22oe 
de woning stookt, dan blijkt dat het percentage van grote gezinnen (~5 personen) 41,7% 
is. Dit is tevens het grootste percentage in deze categorie. Bij samenwonenden (2 
personen) zit de meest gebruikte temperatuurcategorie tussen de 19 tot 20°e. Slechts 4% 
van de gezinnen (drie tot vier personen) stoken hun woning in de categorie van groter of 
gelijk aan 23°e. In figuur 7 staan het aantal respondenten weergegeven die de 
gemiddelde verwarmingstemperatuur van de woning stoken. 

FIGUUR 7 

Alleenstaand (1 Samenwonend (2 3-4 personen 5-6 personen 
persoon) personen) 

1. Aantal personen in de woning 

7. De gemiddelde 
verwarmingstemperatuur in 

de woning is: 

Kleiner of gelijk aan 18 
graden celcius 
19 · 20 graden celcius 
21 · 22 graden celcius 

~:~~~~ ~e~.;~~~ aan 23 

AANTAL PERSONEN IN DE WONING IN RELATIE TOT 
GEMIDDELDE VERWARMINGSlEMPERA TUUR 
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Conclusie: Grote gezinnen stoken hun woning niet hoger dan kleinere gezinnen in de 
categorie 21 tot 22°C. Als men met de temperatuurcategorie 21 tot 22°C de woning stookt, 
dan stoken ze warmer dan kleinere gezinnen. 

5. De woning wordt niet snel genoeg verwarmd 
In figuur 8 is aangegeven dat 54% van de respondenten de reactietijd van verwarmen zeer 
snel vindt. Daarentegen vindt 12% van de respondenten de reactiesnelheid snel. De 
overige 26% van de respondenten vindt de reactietijd van het verwarmen neutraal en 
slechts 8% van de respondenten vindt dat de reactietijd langzaam is . 

FIGUUR 8 
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REACTIESNELHEID VAN VERWARMEN EN WARM TAPWATER 

Uit de enquête blijkt dat 54% Van de respondenten van mening is dat de reactiesnelheid 
van warm tapwater snel. 26% Van de respondenten vindt de reactiesnelheid van 
verwarmen neutraal en slechts 12% van de respondenten vindt dat de reactiesnelheid 
langzaam. 
Conclusie: De woning wordt snel verwarmd, ook als er hoge temperatuurverschillen 
optreden. 

DEEL B: Beoordeling respondent over huidige warmtenet-aansluiting 
6. De huidige warmtenet energie-installaties zijn gebruiksvriendelijk met betrekking tot 

verwarming 
80% Van de respondenten vindt de gebruiksvriendelijkheid van hun huidige 
verwarmingsinstallaties goed tot zeer goed. De overige 20% is echter van mening dat het 
redelijk tot slecht is. 
Conclusie: De huidige warmtenet energie-installaties zijn gebruiksvriendelijk. 

7. Bewoners zijn tevreden over de duur7aamheid van hun huidige warmtenet energie
installaties 

62% Van de respondenten is wel tevreden over hun warmtenetvoorziening. 
Conclusie: Bewoners zijn tevreden over de hun huidige warmtenet energie-installaties. 
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8. De huidige ventilatie-installaties zijn gebruiksvriendelijk 
In figuur 9 is af te leiden dat 60% van de respondenten de gebruiksvriendelijkheid van hun 
huidige ventilatie goed tot zeer goed vindt. Daarnaast vindt 28% van de respondenten het 
echter neutraal tot zeer slecht. 12% Van de respondenten wist waarschijnlijk niet dat ze 
ventilatie in huis en hebben daarom geen antwoord gegeven op de ventilatie. Dit komt 
omdat ze zelf de enquête hebben ingevuld zonder de aanwezigheid van de enquêteur . 

FIGUUR 9 
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Conclusie: De huidige warmtenet energie-installaties zijn gebruiksvriendelijk. 

9. Hoe hoger het opleidingsniveau van de bewoners, des te groter de ontevredenheid 
omtrent de huidige energie-installatie warmtenet is 

Uit dit onderzoek blijkt dat 14% van de respondenten een universitaire opleiding heeft 
afgerond, 40% een HBO opleiding en 32% een MBO opleiding. 14% van de respondenten 
heeft enkel het lager onderwijs afgerond. Tevens blijkt ook dat 62% van de respondenten 
tevreden is met hun huidige warmtevoorziening (collectief warmtenet). In figuur 10 is de 
samenhang van het opleidingsniveau en de tevredenheid van de respondenten over hun 
huidige warmtenet energie-installatie af te lezen. Als er op opleidingsniveau van de 
respondenten wordt gekeken, dan blijkt dat 60% van de respondenten met het 
opleidingsniveau HBO tevreden is met de huidige warmtenet-aansluiting. 
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~;~Ja, ik ben tevreden met mijn huidige duurzame energie-installatie 

FIGUUR 10 OPLEIDINGSNIVEAU IN RELATIE TOT TEVREDENHEID OVER 
HUIDIGE DUURZAME ENERGIE-INSTALLATIES 

Conclusie: De ontevredenheid omtrent de energie-installatie is hoger naarmate er sprake 
is van een hoger opleidingsniveau. 
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DEEL C: Voorkeur respondent voor variant duurzame energie-installaties 
1 Oa. Als de bewoners met een hogere opleiding geen rekening hoeven te houden met 

hogere investeringskosten, kiezen ze voor duurdere (duurzame) energie-installaties 
66% Van de respondenten kiest, als men niet naar de hoge kosten (meerkosten) van de 
duurzame energie-installaties kijkt, voor individueel warmte-/koudeopslag 0/VKO). Deze 
variant heeft de duurste meerkosten van alle varianten ten opzichte van de basiswoning. 
15,2% Van de respondenten die deze variant kiest, heeft de opleiding WO genoten; 39,4% 
van de respondenten heeft de opleiding HBO genoten -zie figuur 11. 
10% Van alle respondenten geeft de voorkeur voor collectief WKO. Voor deze variant zijn 
60% van de respondenten met een opleiding MBO; 20% met de opleiding HBO en ook 
20% met de opleiding WO. 
18% Van alle respondenten is tevreden over warmtenet en blijft hiervoor kiezen. Slechts 
2% van alle respondenten (één respondent per variant) kiest voor de variant 
zonneboiler/WTW/combiketel, gasboiler met zonneboiler of zonneboiler met combiketel. 
Voor meerinformatie over het opleidingsniveau -zie frequentievraag 2 in bijlage 7. 

100% .,.---,-c----r----,-----.-..,------

iij 90% 
Q) 

·~ 80% 

"' ~ 70% 

~ 60% 

g. 50% 
Q) 

g> 40% 
ë B 30% 

Q; 20% a. 
10% 

0% 
ä. 
Q) 
u 

à3 5 
·z u 
1!la; = c 0 Q) u-

E 
~ 

0 

~ä. 
- Q) Q) u 
:.;::::; c 
u 0 
~u 

8 

..... 
Q) 

:82 
Q)~ 
c ·c .J:l 
o E 
N 0 
- u c-
"' Q) .áj E 
> 

o Lager onderwijs 

DMBO 

• HBO 

• WO I universitair 

FIGUUR 11 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT 
OPLEIDINGSNIVEAU" 

Conclusie: Bewoners met hogere opleiding (HBO of hogere opleiding), die geen rekening 
hoeven te houden met hogere investeringskosten, kiezen voor duurdere (duurzame) 
energie-installaties dan het huidige energie-installatie warmtenet 
" De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij, want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 

1 Ob. Grote gezinnen die geen rekening hoeven te houden met hogere investeringskosten, 
kiezen ze voor duurdere (duurzame) energie-installaties 

Slechts 8% van de respondenten is alleenstaand. Verder blijkt dat 18% van de 
respondenten samenwonend is. De meerderheid van de respondenten, 50%, heeft 
woningen van 3-4 bewoners. 24% Van de respondenten maakt deel uit van een groot 
gezin (5 tot 6 personen). 
66% Van alle respondenten kiest, als men niet naar de hoge kosten (meerkosten) van de 
duurzame energie-installaties kijkt, voor individueel warmte-/koudeopslag 0/VKO). Deze 
variant heeft de duurste meerkosten van alle varianten ten opzichte van de basiswoning. 
75% van de respondenten die deel uitmaken van een groot gezin kiezen voor het 
individueel WKO concept. 16,7% Van deze respondenten blijft voor collectief warmtenet 
concept kiezen. Slechts 8,3% van deze respondenten kiest voor de variant 
gasboiler/zonneboiler. 
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Het individuele WKO concept wordt het meest gekozen door gezinnen met drie tot vier 
personen, namelijk 48,5% -zie figuur 12. 27,3% Hiervan behoren tot grote gezinnen. 
15,2% Is samenwonend en slechts 9,1% is alleenstaand. 
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FIGUUR 12 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT 
AANTAL PERSONEN IN DE WONING* 

Conclusie: Grote gezinnen (groter of gelijk aan vijf personen), die geen rekening hoeven te 
houden met hogere investeringskosten, kiezen voor een duurdere (duurzame) energie
installatie. 
*De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij, want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 

10c. Bepaalde bewoners (bijvoorbeeld in vrijstaande woningen}, die geen rekening hoeven 
te houden met hogere investeringskosten, kiezen ze voor duurdere (duurzame) 
energie-installaties 

30% Van de respondenten heeft een rijtjeswon ing. Slechts 10% heeft een twee-onder
één-kap woning en 60% heeft een vrijstaande woning. 
16,7% Van de respondenten die in een vrijstaande woning woont, blijft voor collectief 
warmtenet concept kiezen. 76,7% daarvan kiest voor het individueel WKO concept. 
Slechts 6, 7% kiest voor het collectief WKO concept. 
40% Van de respondenten die in een twee-onder-één-kap woning woont, blijft voor 
collectief warmtenet concept kiezen. 20% kiest voor het individueel WKO concept. 
Eenzelfde percentage van 20% kiest voor de variant zonneboiler/douche 
WTW/combiketel. 13,3% Van de respondenten die in een rijtjeswoning woont, blijft voor de 
energie-installatie warmtenet kiezen. 60% Van de respondenten kiest voor het individueel 
WKO concept. 20% kiest voor het collectief WKO concept. Slechts 6,7% van de 
respondenten kiest voor de variant gasboiler met zonneboiler. 
In figuur 13 valt af te lezen dat 55,6% van de respondenten die wederom voor energie
installatie warmtenet kiest in vrijstaande woning woont. 22,2% Van deze respondenten 
woont in een twee-onder-één-kap woning. De overige 22,2% van de respondenten woont 
in een rijtjeswoning. 
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FIGUUR 13 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT TYPE WONING* 
Conclusie: Bewoners in vrijstaande woningen, die geen rekening hoeven te houden met 
hogere investeringskosten, kiezen voor een duurdere (duurzame) energie-installatie 
* De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij, want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 

11 a. Wanneer bewoners met een hogere opleiding de vrijheid hebben zelf warmtenet 
aansluiting te kiezen, zullen ze wederom dezelfde energie-installatie warmtenet 
kiezen. 

Als de respondenten wel naar de hoge kosten (meerkosten) van de huidige duurzame 
energie-installaties kijken, kiest 50% van de respondenten voor de huidige 
warmtenetvoorziening. Echter, 32% kiest voor een individueel warmte-/koudeopslag 
concept. Slechts 4% kiest voor een collectief warmte-/koudeopslag concept. 8% Van de 
respondenten kiest de referentiewoning met standaard gas cv-ketel, aangezien men zo 
voordelig mogelijk wil investeren. In figuur 14 zijn de percentages middels diagram 
weergegeven. 
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FIGUUR 14 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT OPLEIDINGSNIVEAU* 
Conclusie: Respondenten met een hogere opleiding (HBO en WO) kiezen liever een 
andere variant duurzame energie-installatie. Kijkend naar het lage aantal respondenten 
met een hogere opleiding bestaat er enigszins twijfel bij deze concludering . 
* De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij, want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 
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11 b. Grote gezinnen die de vrijheid hebben zelf warmtenet aansluiting te kiezen, zullen 
wederom dezelfde energie-installatie warmtenet kiezen. 
Slechts 8% van de respondenten is alleenstaand. Verder blijkt dat 18% van de 
respondenten samenwonend is. Echter, 50% van de respondenten behoort tot 3-4 
woningen. 24% Behoort tot grote gezinnen (5 tot 6 personen) . 
50% Van de respondenten die de vrijheid hebben zelf de energie-installatie warmtenet te 
kiezen, zullen wederom dezelfde energie-installatie kiezen . Geordend naar het aantal 
bewoners in de woning blijkt dat 36% van de respondenten tot grote gezinnen behoort. 
40% Van deze respondenten zijn gezinnen met 3 tot 4 personen -zie voor nadere 
informatie figuur 15. 

100% ~~~--~--~--~~----·--~---

~ 90% 

g 80% 
!!? 
~ 70% 

ëii 60% 
ë 
~ 50% 

~ 40% 
~ 
c: 30% 

ê 20% 
~ 

10% 

0% 
ä. 
Cl) 
u 

- c Cl) 0 
:.;:::; 0 

~= 2? 0 Cl) u-
E 
~ 

12,5% 

0 

~ä. 
äi ~ 
:::l c 

1J 0 ·s: u 
'ë c 

100% 

0 

~ä. 
- Cl) Cl) u 
·..;:::; c: 
u 0 
~u 
0 
(.) 

FIGUUR 15 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT 
AANTAL PERONEN IN DE WONING* 

o 5-6 personen 

o 3-4 personen 

• Samen'M:ll1erd 

• Alleenstaand 

Conclusie: Grote gezinnen (5 tot 6 personen) kiezen liever een ander variant energie
installatie dan de warmtenet aansluiting. 
* De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij, want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 

11c. Bepaalde bewoners (bijvoorbeeld in vrijstaande woningen) die de vrijheid hebben zelf 
warmtenet aansluiting te kiezen, zullen wederom dezelfde energie-installatie 
warmtenet kiezen. 

30% Van de respondenten heeft een rijtjeswon ing. Slechts 10% van de respondenten 
heeft een twee-onder-één-kap woning en 60% een vrijstaande woning . 
Uit figuur 16 blijkt dat 48% van de respondenten, die wederom voor dezelfde energie
installatie warmtenet kiest, in een vrijstaande woning woont. 40% Van de respondenten 
woont in een rijtjeswoning. Slechts 12% woont in een twee-onder-één-kap woning. 
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FIGUUR 16 VOORKEUR ENERGIE-INSTALLATIE IN RELATIE TOT TYPE WONING* 
Conclusie: De meeste respondenten die in een vrijstaande woning wonen, kiezen 
wederom voor dezelfde energie-installatie warmtenet 
* De rest van de niet-vermelde varianten staan hier niet bij , want ze zijn niet gekozen door de respondenten. 

DEEL D: Interessante veronderstellingen 
12. Als respondenten gemiddeld een hoge stooktemperatuur (?.21 °C} gewend zijn, dan 

voelen ze nooit dat het te koud is door lage temperatuurverwarming. 
66% Van de respondenten is aan een gemiddelde stooktemperatuur van 19-20°C gewend 
en 28% is aan een gemiddelde stooktemperatuur van 21-22oC gewend. Slechts 4% van 
de respondenten is aan een gemiddelde stooktemperatuur van kleiner of gelijk aan 18°C 
gewend en 2% aan een gemiddelde stooktemperatuur van groter of gelijk aan 23°C. 
Als de gemiddelde verwarmingstemperatuur van de respondenten stijgt, is het percentage 
tevreden respondenten met de (L TV) warmte groter; dit valt tevens af te leiden uit figuur 
17. Als de gemiddelde verwarmingstemperatuur stijgt (~21 °C), dan neemt het percentage 
ontevreden respondenten sterk af. 

Conclusie: 

~~~~~~3:,rc~~~~=n 19 -~~c~~~en 21 -~~c~~den 1~o~~~~~~~~c~sn 
7. De de gemiddelde verwarmingstemperatuur in de 

woning is: 

8. Ontevredenheid met 
warmte (L TV) 

. Ja 
Nee 

FIGUUR 17 GEMIDDELDE VERWARMINGSTEMPERATUUR IN 
RELATIE TOT ONTEVREDENHEID MET WARMTE 

Respondenten die een gemiddelde stooktemperatuur van ~21 oe gewend zijn, voelen niet 
dat het te koud is door lage temperatuursverwarming. 
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13. Bewoners met grote gezinnen ~5 personen) zijn ontevreden over warmtenet 
24% Van alle respondenten wonen in grote gezinnen van vijf tot zes personen. 

Wanneer men naar de gebruiksvriendelijkheid van de verwarmingsinstallaties kijkt, blijkt 
dat 75% van de respondenten met grote gezinnen de gebruiksvriendelijkheid goed vindt. 
16,7% van deze respondenten vinden de gebruiksvriendelijkheid zelfs zeer goed. Echter 
vindt 8,3% van deze respondenten de gebruiksvriendelijkheid van verwarmingsinstallaties 
neutraal. In figuur 18 staan een tweetal diagrammen die de gebruiksvriendelijkheid van de 
energie-installatie warmtenet onder de respondenten weergeven. 
41,7% Van de respondenten met grote gezinnen vindt de gebruiksvriendelijkheid van de 
ventilatie-installaties goed. 8,3% vindt het zelfs zeer goed. Echter vond 16,7% de 
gebruiksvriendelijkheid slecht. 
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gebruiksvriendelijkheid 

11c. Men vindt de 
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FIGUUR 18 GEBRLIIKSVRIENDELI.IKHEID VANVERWARMINGS-EN VENTILATIE-INSTALLATIES 
IN RELATIES TOT GROTE GEZINNEN (VI.IF TOT ZES PERSONEN) 

Wanneer men naar het thermische comfort kijkt, blijkt dat 16,7% van de respondenten 
met grote gezinnen de tevredenheid zeer goed vindt. 66,7% Van deze respondenten vindt 
de tevredenheid goed. 
83,3% Van de respondenten vindt de tevredenheid van het comfort van warm tapwater 
goed. In figuur 19 wordt de tevredenheid en het comfort van de huidige energie-installatie 
systeem warmtenet weergegeven . 
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FIGUUR 19 TEVREDENHEID MET HET COMFORT VAN VERWARMEN EN WARM TAPWATER 
IN RELATIES TOT GROTE GEZINNEN (VI.IF TOT ZES PERSONEN) 
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16,7 % Van de respondenten met grote gezinnen vindt de reactiesnelheid van de 
verwarming zeer snel. 66,7% Vindt de reactiesnelheid goed. Echter vindt 16,7% van de 
respondenten de reactiesnelheid neutraal. 
83,3% Van de respondenten vindt de reactiesnelheid van warm tapwater snel. Echter, 
16,6% vindt de reactiesnelheid langzaam tot zeer langzaam. In figuur 20 is de 
reactiesnelheid van de energie-installatie warmtenet weergegeven. 
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FIGUUR 20 TEVREDENHEID MET HET COMFORT VAN VERWARMEN EN WARM TAPWATER 
IN RELATIES TOT GROTE GEZINNEN (VIJF TOT ZES PERSONEN) 

12b3. Reactiesrelhe 
van warmtapwater 

Zeer langzaam 
l angzaam 

Osool 

Wanneer men naar de tevredenheid van de huidige duurzame energie-installatie 
warmtenet gaat kijken, dan blijkt dat 75% van de respondenten met grote gezinnen 
tevreden is. Echter, 25% van deze respondenten is niet tevreden over de huidige 
duurzame energie-installatie warmtenet In figuur 21 wordt de tevredenheid van 
respondenten over de energie-installatie warmtenet n. 

FIGUUR 21 

5-6 personen 

1. Aantal personen In de woning 

TEVREDENHEID MET DE HUIDIGE DUURZAME ENERGIE-INSTALLATIES 
IN RELATIES TOT GROTE GEZINNEN (VI~IF TOT ZES PERSONEN) 

Conclusie: Wanneer men naar de gebruiksvriendelijkheid, thermisch comfort en het 
huidige duurzame energie-installatie warmtenet kijkt, dan zijn de meeste respondenten 
met grote gezinnen tevreden over de huidige energie-installatie warmtenet 
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14. Bewoners van huur woningen zijn meer tevreden over hun warmtenet dan bewoners 
van eigen koopwoningen 

74% Van de respondenten heeft een eigen (koop)woning en 26% van de respondenten 
een huurwoning. 69,2% Van de respondenten van huurwoningen is tevreden over de 
huidige energie-installaties. De tevredenheid onder de eigenaren van een koopwoning is 
niet veel minder, namelijk 59,5% -zie figuur 22. 
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FIGUUR 22 TEVREDENHEID IN RELATIE TOT TYPE WONING 

Conclusie: Bewoners van huurwoningen zijn iets meer tevreden over hun warmtenet dan 
bewoners van eigen koopwoningen. 

15. Bewoners van huur-/koopwoningen zijn bereid hogere kosten te maken voor een beter 
comfort met betrekking tot verwarming/koeling/ventilatie 

12% Van de respondenten vindt het thermisch comfort (verwarmen I warm tapwater) 
slecht tot zeer slecht; 4% van de respondenten wil meer betalen voor een beter comfort. 
8% Is echter niet in staat meer te betalen dan wat al betaald wordt. 88% Vindt het 
thermisch comfort neutraal tot zeer goed. Hierdoor blijkt dat de respondenten hun 
thermische installaties toch nog goed vinden en uiteindelijk weer dezelfde installatiekeuze 
zouden maken. Dit is vergelijkbaar met het aandeel bewoners dat een ander variant van 
duurzame energie-installatie mogen kiezen (als ze wel naar de hoge kosten kijken en zelf 
moeten betalen, zie ook enquêtevraag 16). Dit betreft een kleine groep van 6 
respondenten. Het resultaat is daarom per toeval gebeurd. 
Conclusie: Bewoners van huur-/koopwoningen zijn niet bereid hogere kosten te maken 
voor een beter comfort met betrekking tot verwarming/koeling/ventilatie doordat ze 
tevreden zijn met hun huidige wooncomfort. 



I DUURZAME ENERGIE 7. RESULTATEN VAN HET UITGEVOERDE ENQU~TE I 

7.4 BEVINDINGEN & CONCLUSIE 

BEVINDINGEN 
In dit onderzoek zijn de volgende bevindingen naar voren gekomen: 
• De factor meerinvestering heeft de grootste negatieve invloed op de keuze van een 

variant duurzame energie-installaties, doordat de bewoners op de eerste plaats naar 
hun investering kijken ; de investering dient zo min mogelijk te zijn. De bewoners 
kiezen liever voor een zo voordelig mogelijke variant duurzame energie-installatie. De 
respondenten nemen hierbij geen goede overweging, want er wordt immers geen 
rekening gehouden met het feit dat de meerinvestering van de gekozen variant 
duurzame energie-installatie door lage jaarlijkse energieverbruikskasten en de stijging 
van de gasprijs in de toekomst terug te verdienen valt. 

• De factor wooncomfort heeft een positieve invloed op de keuze van een variant 
duurzame energie-installatie, omdat de (toekomstige) bewoners een prettige en 
comfortabele woonzone belangrijk vinden, zowel in de winter als in de zomer. 
Hierdoor zal hun voorkeur uitgaan naar een variant duurzame energie-installaties. Dit 
is wel afhankelijk van de stooktemperatuur en het soort afgiftesysteem. 

• De factor duurzaamheid heeft een positieve indirecte invloed op de keuze van een 
variant duurzame energie-installaties . Deze indirecte invloed is te wijten aan het feit 
dat bewoners in hun woning duurzaamheid niet kunnen meten. Hier wordt gekeken 
hoe de energieprestatie van de woning is. Hiertoe behoren de GOruitstoot reductie 
en een lage EPC-waarde. Hoe hoger het percentage C02-uitstoot reductie is, des te 
milieuvriendelijker de variant is -zie ook de variantentabel van bijlage 2. 

CONCLUSIE 
Aan de hand van de enquête resultaten en de waarnemingen van het project Hart van 
Zuid kunnen geconcludeerd worden dat: 
• De respondenten overwegen de hogere prijzen van alternatieve duurzame energie

installaties meer dan de duurzaamheid van hun warmtevoorziening. Uit de figuren in 
paragraaf 7.3, die tot antwoorden op de veronderstellingen behoren, blijkt dat ondanks 
de hoge kosten 50% van de respondenten voor warmtenetvoorziening blijft kiezen . 
Wanneer de respondenten echter geen rekening houden met hoge kosten, kiezen 
75% liever voor individueel WKO concept. De meerkosten van de installaties spelen 
een grote rol bij de variantenkeuze van de respondent. 

• 91,7% Van respondenten met grote gezinnen (vijf tot zes personen) heeft een eigen 
(koop)woning. Het is mogelijk dat deze hoge percentage wegens het beperkte aantal 
respondenten, door toeval is veroorzaakt (twaalf respondenten). 

• Het grootste financiële risico van warmtenetvoorziening betreft de te late oplevering 
van nieuwe aan te sluiten woningen . In geval van Twente is er een stagnerende 
woningvraag en daarmee gepaard gaande stagnerende woningbouw. Ook de 
planologische procedures zijn vaak een struikelblok in het tijdig realiseren van nieuwe 
woningwijken. In de fase van de haalbaarheidsstudies voor warmtenet wordt 
uitgegaan van een bepaald tempo van de groei van de warmtevraag en de daaraan 
gekoppelde inkomsten uit aansluitbijdragen, vastrecht en warmtelevering. Indien er 
vertraging optreedt in de woningproductie, valt het kaartenhuis van de haalbaarheid al 
snel om. 
De grootste investering van het WKO concept is de warmtepomp. Deze wordt pas 
geplaatst als de woning verkocht is. Om deze redenen is het financiële risico zeer 
beperkt, in tegenstelling tot warmtenetvoorziening . 
Kortom, het verschil tussen de energie-installaties warmtenet en WKO concept is het 
financiële risico. Bij warmtenet gebeurt het financiële risico vroegtijdig; bij het WKO 
concept vindt het grootste gedeelte van de investering op het juiste tijdstip plaats. 
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Aan de hand van de enquête resultaten kunnen de voorafgestelde veronderstellingen 
worden beantwoord . De beoordelingen van de respondenten over hun huidige warmtenet 
energie-installaties en hun voorkeur voor alternatieve duurzame energie-installaties zijn in 
de frequentieantwoorden in bijlage 7 opgenomen. Voor alle duidelijkheid is tabel 2 
gemaakt om een goed overzicht te hebben op alle antwoorden op de veronderstellingen. 
Tabel 6 bestaat uit de volgende vier onderdelen: 
• Deel A: Beoordeling respondent van algemene warmtevoorzieningen 
• Deel B: Beoordeling respondent van huidige warmtenet-aansluiting 
• Deel C: Voorkeur respondent voor variant duurzame energie-installaties 
• Deel D: Interessante uitkomsten 

TABEL 2 ANTWOORDEN OP DE VERONDERSTELLINGEN . 
Veronderstellingen Waar Onwaar 

1 Natuurlijke wntilalie word meer <ix>r d3 bewoners gev.enst dan and3rsoortige (meohanlsore) wnlllalie x 
2 

Bewoners rebben liever meerd3re verwarmlngsregelaars In hun woning dan één centrale trermoetaal x 
a.IA 

voor d3 rele woning (bijvoorbeeld In d3 woonk.amer) 

3 Bewoners vineen d3 aanwezige radiatoren als obstakels In d3 woning x 
4 Grote gezinnen (groter of gelijk aan 5 personen) stoken warmer dan kleinere gezinnen x 
G De woning word niet snel genoeg wrwarmd x 
6 De huidige energie-Installaties van warmtenel zijn gebrulksvriend31ijk met betrekking tol verwarming x 
7 Bewoners zijn levracen over d3 duurzaamreid van hun warmtenet energie-Installaties x 

DeelS a De huidige wntllatle-lnstallalies zijn gebruiksvriend311Jk x 
9 

Hoe hoger het opleidingsniwau van d3 bewoners, des te groter d3 ontevred3nreid omtrent d3 huidige x energie-Installaties warmtenet 16 

10
a PJs d3 bewoners met hogere opleiding geen rekening hoeven te houeen met hogere Investeringskosten, 

kiezen ze voor duurd3re (duurzame) energie-Installaties x 
Bepaald3 bewoners (grote gezinnen) die geen rekening hoeven 

10b Investeringskosten, kieZen ze voor duurd3re (duurzame) energie-Installaties 
te houeen met hogere x 

Bepaald3 bewoners (bijvoorbeeld In vrljBtaand3 woningen). die geen rekening hoeven te houeen met x 1
0c hogere Investeringskosten, kiezen ze voor duurd3re (duurzame) energie-installaties 

DeeiC 
11

a Wanneer bewoners met een hogere opleiding d3 vrijheld rebben zelf warmtenet aanstutting te kiezen, 
zullen ze weeerom d3zelfd3 energie-Installatie warmtenel kiezen x 
Grote gezinnen die d3 vrljreld rebben ze~ warmtenet aansluiting te kiezen, zullen weeerom d3zelfd3 

11 
b energie-installatie kiezen x 

Bepaald3 bewoners (bijvoorbeeld In vrljBtaand3 woningen) die d3 vriJretd rebben ze~ warmtenet 
11c aansluiting te kiezen, zullen ze weeerom d3zelfd3 energie-Installatie warmtenel kiezen x 

12 
PJs reeponcenten gemldd31deen hoge temperatuur (2!:21"C) gewend ziJn, dan voelen ze nooit dal ret te x koud 16 <ix>r lage temperatuurverwarm ing. 

13 Bewoners met grote gezinnen ( <!5 personen) zijn ontevred3n over warmtenet x 
DeeiD Bewoners van huurwoningen zijn meer tevred3n over hun warmtenet dan bewoners van eigen 

14 
koopwoningen x 

15 
Bewoners van huur-tkoopwoningen zijn bereid hogere kosten te maken voor een beter comfort met x betrekking tot verwarm inglkoeling/ventilatle 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 ANTWOORD OP DE DEELVRAGEN 
Dit onderzoek is er op gericht antwoord te krijgen op de hoofdonderzoeksvraag: wat zijn 
de factoren die het keuzegedrag beïnvloeden bij het kiezen van een energie
installatiesysteem? Het doel van dit onderzoek was een analyse te maken van het 
keuzegedrag van bewoners uit de regio Hengelo wanneer zij voor de keuze komen te 
staan bij een verzameling voorgedefinieerde energie-installatie mogelijkheden voor 
eenzelfde type woning als hun huidige woning in dezelfde regio. Om dit doel te kunnen 
bereiken zijn er drie onderzoeksdeelvragen opgesteld. De antwoorden op deze drie 
onderzoeksvragen bieden stapsgewijs input voor het antwoord op de hoofdvraag. Deze 
drie onderzoeksdeelvragen zijn in deze paragraaf samen met hun onderzochte 
antwoorden aangegeven. 

I 
1. Wat heeft de factor meerinvestering voor invloed op de keuze van een variant 

duurzame energie-installaties? 

In Hart van Zuid worden de meeste woningen aangesloten op collectief warmte net. Hierbij 
geldt het NMDA-principe. Voor dit onderzoek zijn drie types woningen opgenomen die als 
referentie kunnen dienen. Deze betreffen: rijtjeswoning, twee-onder-één-kapwoning en 
vrijstaande woning. De referentiewoning fungeert hierbij als een theoretische onderlegger, 
waarin de beoogde woontechnische kwaliteiten zijn vastgelegd door Tooikit Per categorie 
referentiewoning worden ook andere varianten van duurzame energie-installaties in de 
tabel aangeboden. In dit onderzoek zijn voor de meerinvestering de volgende criteria 
bepaald: 
• Welke variant duurzame energie-installaties kiest de respondent als naar de hoogte 

van de kosten van de installaties wordt gekeken? 
• Welke variant duurzame energie-installaties kiest de respondent als er niet naar de 

hoogte van de kosten van de installaties wordt gekeken? 
Het verschil tussen de energie-installaties warmtenet en WKO concept is het financiële 
risico. Bij warmtenet gebeurt het financiële risico vroegtijdig; bij het WKO concept vindt het 
grootste gedeelte van de investering op het juiste tijdstip plaats. Uit de enquête resultaten 
blijkt dat indien de respondent wel naar de hoge meerinvestering kijkt, toch uit vrije keuze 
tevreden zal zijn met het huidige collectieve warmtenet concept. Indien de respondent niet 
naar de hoge meerinvestering kijkt, dan zullen veel respondenten voor een duurder variant 
kiezen. Daarom wordt aangenomen dat deze factor de belangrijkste factor is voor de 
(toekomstige) bewoners. De meerinvestering kan terugverdiend worden door geen gebruik 
te maken van gas (fossiele stof) en lage energieverbruikskosten, die ook in de 
variantentabel zijn opgenomen. De hoge fossiele energieprijs is hierbij gekoppeld aan lage 
kosten voor duurzame energie.29 

I 
2. Wat heeft de factor wooncomfort voor invloed op de keuze van een variant duurzame 

energie-installaties? 

Voor de beantwoording van deze deelvraag zijn de volgende criteria onderzocht: 
• Zijn de aanwezige installaties gebruiksvriendelijk? 
• Hoe zijn de thermische installaties (warmte/koeling/warm tapwater) in de woning? 
• Is de reactiesnelheid van de aanwezige installaties goed? 

29 
Ybema J.R. , Kroon P., de Lange T.J. en Ruijg G.J., 1999, Oe bijdrage van duurzame energie in Nederland tot 2020, 

Petten. 
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Bij de vraag of een duurzamer alternatief van energie-installaties al of niet een voorkeur 
heeft, wordt uiteraard gekeken naar het gegeven dat het wooncomfort voor bewoners 
goed en zo voordelig mogelijk dient te zijn. Dit geldt niet alleen voor verwarming, maar ook 
voor andere thermische installaties, zoals koeling en warm tapwater. 

Indien gewenst, kunnen de bewoners voor bijvoorbeeld het WKO concept kiezen: via de 
vloer kan men zowel verwarming als koeling ontvangen. Aangezien het balanssysteem in 
de woning continu van frisse voorverwarmde en/of voorgekoelde lucht voorziet, kunnen de 
bewoners ook een eigen woonklimaat kiezen. Hierbij wordt een aanzienlijke hoeveelheid 
energie bespaard. 

Kortom, de factor wooncomfort zorgt voor een prettige en comfortabele woonzone en heeft 
een positieve invloed op de keuze van bewoners. Het heeft echter een minder grote 
invloed op de keuze van een variant duurzame energie-installatie in vergelijking tot de 
factor meerinvestering. Indien de bewoners wel naar de hogere kosten van wooncomfort 
kijken, dan blijven ze voor de energie-installatie warmtenet kiezen . Indien ze niet naar de 
hogere kosten van wooncomfort kijken, dan kiezen ze uiteindelijk (kijkend naar de drie 
criteria) voor individueel WKO concept. Op deze wijze kunnen ze hun eigen woonklimaat 
via het balanssysteem kiezen. 

I 
3. Wat heeft de factor duurzaamheid voor invloed op de keuze van een variant 

duurzame energie-installaties? 

De factor duurzaamheid heeft weinig invloed op de respondentenkeuze van een variant 
duurzame energie-installaties, aangezien bewoners de duurzaamheid niet kunnen meten. 
Dit heeft te maken met het feit dat COruitstoot reductie voor hun onbekend is. Tijdens de 
beantwoording van de enquêtes is duidelijk naar voren gekomen dat de respondenten 
nauwelijks naar de milieuvriendelijkheid (C02-uitstoot reductie) van de variant keken. De 
bewoners willen liever zo voordelig mogelijk investeren wanneer ze een nieuwbouwwoning 
moeten kopen. De onderhoudskosten zijn uiteindelijk bij de jaarlijkse 
energieverbruikskasten opgenomen -dit is terug te vinden in de variantentabel, bijlage 2. 

8.2 ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG EN PROBLEEMSTELLING 

I Wat zijn de doorslaggevende factoren die het keuzegedrag beïnvloeden bij hei kiezen 
! van een energie-installatiesysteem? 

Uit de waarnemingen van de enquête is gebleken dat de meest gekozen variant van 
bewoners in het gebied Hart in Zuid wederom de energie-installatie warmtenet is. De 
hoofdreden is de meerinvestering, de hoge kosten die aan andere energie-installaties 
worden toegerekend. Hierbij dient aangegeven te worden dat de meerinvestering 
terugverdiend kan worden. Dit gebeurt door lagere jaarlijkse energie verbruikskosten. 
Wanneer er echter niet naar de kosten wordt gekeken, kiest de meerderheid van de 
respondenten voor het individueel WKO concept. Bij het individueel WKO concept wordt 
namelijk geen gas en vrij weinig elektriciteit verbruikt; dit in vergelijking tot andere energie
installaties. De factor wooncomfort zorgde ervoor dat respondenten naar de volgende 
criteria keken: gebruiksvriendelijkheid, behaaglijkheid en reactiesnelheid. 

Er zijn drie factoren gekozen die invloed kunnen hebben op het keuzegedrag van 
respondenten. Te weten: meerinvestering, wooncomfort en duurzaamheid. 

Uit de analyse blijkt dat de factor 'meerinvestering' van de varianten de meest voorname 
factor te zijn die het keuzegedrag van de respondenten beïnvloedt. Dit heeft te maken met 
hun investering als ze een eigen woning gaan kopen. Het wooncomfort bleek tevens 
invloed te hebben op het keuzegedrag van respondenten, maar dit in mindere mate dan 
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de meerinvestering. De respondent betaalt immers het liefst zo min mogelijk. De invloed 
van duurzaamheid speelt echter, volgens de resultaten, een kleine rol. Dit is vooral het 
geval wanneer er naar de gesprekken tijdens de enquête en diens resultaten wordt 
gekeken. De respondenten bleken zich echter weinig om C02-uitstoot reductie te 
bekommeren wanneer ze uit de varianten energie-installaties konden kiezen. 

De probleemstelling van dit rapport betrof: "in de woonwijk Hart van Zuid in Hengelo is het 
in de regio aanwezige warmtenet toegepast als energie-installatie. Omdat er geen sprake 
is geweest van vrije keuze bestaat er twijfel bij de uitvoerende partij of warmtenet vanuit 
het perspectief van de bewoners de optimale keuze is met betrekking tot meerinvestering, 
wooncomfort en duurzaamheid." Uit de resultaten van de enquête valt de conclusie te 
trekken dat de energie-installatie warmtenet ook volgens de bewoners inderdaad de best 
gekozen energie-installatie is. 

8.3 AANBEVELINGEN VOOR HET VERVOLGONDERZOEK 

Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een variantentabel die de antwoorden op 
de veronderstellingen uit de enquête weergeeft. Om dit onderzoek te verbeteren en verder 
uit te breiden zijn de volgende aanbevelingen voor het vervolgonderzoek mogelijk: 
• Er kan een soort waarderingsinstrument voor een woonwijk komen. Hiermee is het 

mogelijk om aan de hand van vele indicatoren (wooncomfort, investeringskosten, 
energieprestatie, etc.) de economische en C02-uitstoot reductie te meten. In dit 
onderzoek zijn data overgenomen uit de Tooikit duurzame woningbouw'-tabellen. Dit 
kan ook in een soortgelijk vervolgonderzoek toegepast worden. 

• De betrouwbaarheid van dit onderzoek is statistisch niet significant, omdat er slechts 
50 respondenten met ervaring in warmtenet-aansluiting zijn geënquêteerd. Naarmate 
de respondenten minder worden des te strikter de statische samenhang is. Dit kan 
verbeterd worden door meer respondenten te enquêteren die ervaring hebben met 
andere alternatieve varianten duurzame energie-installaties. Hierdoor zou het 
onderzoek completer worden. 

• De mogelijkheden in dit onderzoek zijn beperkt, maar in de praktijk kunnen ook 
andere alternatieven duurzame energie-installaties worden gekozen. 
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