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Het moet en kan beter!
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Advies aardgasvrije warmtevoorziening Golfpark en Lommerrijk

Runa Lentz



Aardgasvrij, waarom?

• Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat de voorraad 
aardgas eindig is. 

• Bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij. 

• Aardgaswinning in Groningen schadelijke gevolgen 

• Het overstappen op een aardgasvrije warmtebron voor uw woning kan 
uw energierekening flink omlaag brengen.



Aardgasvrij wonen, wat betekent dat?

In de meeste woningen wordt aardgas gebruikt:

• Om op te koken

• Voor warm kraanwater

• Om de woning te verwarmen



Aardgasvrij wonen, wat betekent dat?

In aardgasvrije woningen:

• Wordt gekookt op een inductie kookplaat

• Voor warm kraanwater en om de woning te 

verwarmen komt warmte uit een warmtenet, 

warmtepomp, (pellet)houtketel

of duurzaam gas. 



Merosch heeft onderzocht welke aardgasvrije infrastructuur in de wijken 

Golfpark en Lommerrijk het meest geschikt is om de woningen te verwarmen 

en van warm water te voorzien. 

Inhoud presentatie:

1. Analyse van kenmerken van de wijken

2. Inventarisatie aardgasvrije technieken

3. Vergelijking investeringskosten en energiekosten

4. Vergelijking en conclusie aardgasvrije infrastructuur

5. Impact op verwarmen en ventileren

Onderzoek naar aardgasvrije alternatieven



In de wijkanalyse van Golfpark en 

Lommerrijk is gekeken naar: 

• Gebruiksfuncties

• Bouwjaar

• Bouwtype

• Eigendomssituatie

1. Wijkanalyse



• Gebruiksfuncties

In de wijken bevinden zich in totaal 

127 woningen. Er zijn geen 

utiliteitsgebouwen.

1. Wijkanalyse



• Bouwjaar

De woningen in Golfpark zijn gebouwd 

tussen 1991 en 1998. In Lommerrijk 

zijn de meeste woningen tussen 2005 

en 2010 gebouwd, de laatste woning 

is in 2019 gebouwd.

1. Wijkanalyse



• Bouwtype

De woningen zijn grondgebonden en 

vrijstaand. Er zijn geen gestapelde 

woongebouwen.

1. Wijkanalyse



• Eigendomssituatie

De woningen zijn alle in particulier 

eigendom. Er zijn geen woningen van 

woningcorporaties.

1. Wijkanalyse



2. Aardgasvrije infrastructuur



Groen gas (biogas)

• Organisch restmateriaal

• Liander voegt reeds groen gas toe: in 2019 0,7%

• Hoge temperatuur

• Schaars 

• Daar inzetten waar het echt nodig is

2. Aardgasvrije infrastructuur



Waterstof (verwarmen)

• Waterstof produceren

• ‘Grijs’ of ‘groen’

• Hoge temperatuur

• Efficiëntie (30% energieverlies en rendement 0,7) 

• Hoge gebruikskosten

• Tot 2035 met name in industrie, elektriciteitsvoorziening, transport

• Daarna wellicht uitbreiding naar zeer oude gebouwen

2. Aardgasvrije infrastructuur



Warmtenet

• Meerdere gebouwen verwarmen met één warmtebron

• Restwarmte, energie onttrekken aan bodem, oppervlaktewater, etc.

• Bestaande warmtenetten Ennatuurlijk (Warande), en een warmtenet van 

Nuon (Landstrekenwijk, Waterwijk en de Landerijen). 

• Lokaal warmtenet Golfpark Lommerrijk niet reëel, want geen sprake van:

hoge bouwdichtheid, woningcorporaties, hoge warmtevraag

2. Aardgasvrije infrastructuur



All-electric

• Electrische warmtepompen

• Evt. in combinatie met infraroodpanelen of

elektrische boiler voor warm water

2. Aardgasvrije infrastructuur

Links: warmtepomp

Rechts: infraroodpaneel



All-electric voor grondgebonden woningen:

• Lucht, bodem of PVT

2. Aardgasvrije infrastructuur



Warmtepomp én waterstof (energie-opslag)

• Waterstofopslag i.c.m. zonnepanelen en warmtepomp

• Elektriciteitsoverschot -> waterstof

• Later omzetten in elektriciteit

• Warmte voor warmtepomp

• Grote investering (45 k) en groot ruimtebeslag (3-5 m² opslagvat en 30 m² 

zonnepanelen)

2. Aardgasvrije infrastructuur



• Indicatieve investeringskosten en energiekosten op basis van gemiddeld gebruik (1.700 m³ 

gas)

• Voor de aanschaf van een warmtepomp bestaat op dit moment ISDE-subsidie. Die 

bedraagt circa € 2.000 voor een luchtwarmtepomp en € 3.000 voor een 

bodemwarmtepomp .

* Excl. toekomstige toename van de belasting op aardgas 

** Excl. nu nog onbekende (toekomstige) belastingen.

*** Excl. ISDE subsidie

3. Investerings- en energiekosten

Referentie 

cv-ketel

Groen gas

Waterstofketel

Warmtenet

aansluitkosten

All-electric

Luchtwarmtepomp

All-electric 

Bodemwarmtepomp

Indicatie investeringskosten € 1.500 € 3.000 € 5.000 - € 10.000 € 8.000  - € 10.000*** € 12.000 - € 18.000***

Indicatie jaarlijkse gebruikskosten € 1.300* € 3.400** € 1.500 € 900 € 700



4. Vergelijking aardgasvrije infrastructuur

Duurzaam gas Warmtenet Warmtepompen

Is het nu (of binnen 10 jaar) beschikbaar in 

Golfpark/Lommerrijk?
̶ ̶ +

Past het bij de wijk- en woningeigenschappen? ̶ ̶ +

Neemt het evenveel ruimte in beslag als een cv-ketel? + + ̶

Kan het systeem ook koelen? ̶ ̶ +

Worden de energiekosten voor warmte per woning lager? ̶ ̶ +

Werkt het zonder dat aanpassing van het huidige 

afgiftesysteem (huidige radiatoren) nodig is?
+ + ̶

Overige aandachtspunten

Groen gas (biogas) 

vanwege schaarste 

niet beschikbaar. 

Waterstof is nu nog 

erg duur.

Een lokaal warmtenet 

ligt niet voor de hand 

vanwege kleine schaal, 

lage bouwdichtheid en 

lage warmtevraag

Bij lucht-

warmtepompen 

vormt voorkomen 

van geluidshinder 

een aandachtspunt.

Conclusie aardgasvrije infrastructuren:

Uit de analyse blijkt dat een all-electric-infrastructuur met warmtepompen 

het beste past bij de wijkeigenschappen. 



Warmte-afgiftesysteem

Een warmtepomp verwarmt de woning met een lagere temperatuur dan de 

huidige cv-ketel.

• Radiatoren: ongeschikt voor warmtepomp 

• Vloerverwarming:  geschikt voor lage temperatuurverwarming (LT) 

• Convectoren: geschikt voor lage temperatuurverwarming (LT)

Ventilatiesysteem

• Ventilatieroosters: minder comfortabel met LT verwarming, en minder 

energiezuinig. 

• Op de verdiepingen is dit minder problematisch. 

• Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning

• Decentraal (in de woonkamer) of centrale toevoer

5. Impact op verwarmen en ventileren
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