
Adviseurs voor toekomstbestendige 

én duurzame gebouwen en gebieden.

1901 – 1E OFFICIËLE BRITSE VERKENNING VAN ANTARCTICA 



Het moet en kan beter!

in opdracht Werkgroep Energietransitie Golfpark & Lommerrijk



Golfpark en Lommerrijk aardgasvrij

Advies aardgasvrije warmtevoorziening
September 2020



Aardgasvrij, waarom?

• Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat de voorraad 
aardgas eindig is. Tegen 2050 zijn naar verwachting de Nederlandse 
aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput.

• Bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij. Dit broeikasgas 
veroorzaakt klimaatverandering. 

• Daarnaast heeft de aardgaswinning in Groningen schadelijke gevolgen 
door het veroorzaken van aardbevingen.

• 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. 

In dit document worden de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd:

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 er 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



Merosch heeft onderzocht welke aardgasvrije infrastructuur en bijbehorende 

warmtevoorziening in de wijken Golfpark en Lommerrijk het meest geschikt 

is om de woningen te verwarmen en van warm water te voorzien. 

Inventarisatie aardgasvrije technieken



Wanneer Golfpark en Lommerrijk aardgasvrij worden, dient de aardgas-

infrastructuur te worden vervangen door een aardgasvrije warmte-

infrastructuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie mogelijke 

aardgasvrije warmte-infrastructuren:

• Duurzaam gas

• Warmtenet

• All-electric

Vanwege de problematiek rond houtstook (geuroverlast en fijnstof) worden 

pelletketels en andere houtgestookte cv niet als optie in het onderzoek 

meegenomen.

Inventarisatie aardgasvrije technieken



• Duurzaam gas

Met groen gas (‘biogas’) of waterstofgas en een speciale CV-ketel kan een 

woning worden verwarmd en douchewater worden verwarmd. Waterstof is 

‘groen’ wanneer het wordt gemaakt met duurzaam opgewekte stroom.

2. Aardgasvrije technieken



• Groen gas (biogas)

Groen gas (biogas) wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke rest-

producten zoals koeienmest. Regionale netbeheer Liander voegt biogas toe aan het aardgas, zodat minder 

aardgas wordt verbruikt. In 2019 was het aandeel van groen gas in het gas dat Liander levert 0,7% van het 

totaal.

Dit biogas levert warmte met een hoge temperatuur, net als aardgas. Er is in Nederland echter niet voldoende biomassa 

beschikbaar om op vergelijkbaar grote schaal als aardgas groen gas te produceren. Dat betekent dat het geen potentie 

heeft om op grote schaal benut te worden.

Monumenten

Voor historische gebouwen of monumenten die niet voldoende aangepast kunnen (of mogen) worden om op lage 

temperatuur te worden verwarmd met een aardgasvrij alternatief, kan biogas wellicht de oplossing zijn. 

Golfpark en Lommerrijk

Aan woningen met een recenter bouwjaar, zoals in Golfpark en Lommerrijk, zullen de netbeheerders geen biogas gaan 

leveren, omdat er voldoende alternatieven bestaan. Het beschikbare groene gas zal daar worden ingezet 

waar het echt nodig is.

2. Aardgasvrije technieken



• Waterstof (warmte-opwekking)

Waterstof is een gas dat niet gewonnen wordt, zoals aardgas, maar dat geproduceerd wordt. Vrijwel alle 

waterstof die op dit moment wereldwijd wordt geproduceerd is zogeheten ‘grijze waterstof’ en wordt met 

aardgas geproduceerd. Door elektrolyse kan waterstof ook met elektriciteit worden geproduceerd (en 

ontstaat ‘groene’ waterstof als het groene stroom is). Er wordt geëxperimenteerd met het verwarmen van 

woningen met waterstof. 

Efficiëntie en duurzaamheid

Bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof via elektrolyse gaat circa 30% energie verloren. Direct groene elektriciteit 

gebruiken is dus efficiënter en duurzamer dan het omzetten in waterstof. Een elektrische warmtepomp heeft bovendien een 

veel hogere efficiëntie ten opzichte van een waterstofketel. Met 1 joule elektriciteit kun je met een warmtepomp 4 joule 

warmte maken, met een waterstofketel is dat 0,7 joule warmte. 

Marktrijpheid

Netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken verwachten dat de inzet van groene waterstof tot 2035 beperkt 

blijft tot de industrie, elektriciteitsvoorziening en zwaar transport, en later wellicht uitgebreid wordt naar monumenten of zeer 

oude gebouwen die niet op andere manieren aardgasvrij kunnen worden. Er zal door netbeheerders zeer 

waarschijnlijk geen waterstof worden geleverd aan Golfpark en Lommerrijk.

2. Aardgasvrije technieken



• Waterstof (energieopslag)

Een andere mogelijke toepassing van waterstof in woningen is energieopslag. Bijvoorbeeld met een ‘Power-

box’ in combinatie met zonnepanelen en een warmtepomp. Opgewekte stroom die op dat moment niet nodig 

is in de woning kan door de Powerbox worden opgeslagen in waterstof, om later weer om te zetten naar 

elektriciteit, waarbij ook warmte vrijkomt voor de warmtepomp. 

Energieverlies

Bij het omzetten van de elektriciteit naar waterstof en weer terug naar elektriciteit gaat energie verloren. Door de dubbele 

omzetting is het elektrisch totaalrendement 40%, het rendement van waterstof naar warmte is 30%.  

Investeringskosten

Dit soort systemen is op dit moment erg duur. De Powerbox en het opslagvat kosten samen circa € 32.000. In combinatie 

met de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp komt het totaal op circa € 45.000.

Ruimtebeslag

Voor de Powerbox is 3 m² nodig in de woning, en buiten de woning wordt (bijvoorbeeld in de tuin) een opslagvat geplaatst 

voor de waterstof. Dat opslagvat is 3-5 m² groot. Om alle energie voor verwarming en warm tapwater zelf op 

te wekken is een oppervlak van circa 30 m² zonnepanelen nodig.

2. Aardgasvrije technieken



• Warmtenet

Een warmtenet is een infrastructuur waarbij meerdere gebouwen door dezelfde warmtebron verwarmd 

worden. Voordeel van een warmtenet is het kleine ruimtebeslag in de woning t.o.v. een warmtepomp. In

Lelystad is er een warmtenet van Ennatuurlijk in de nieuwbouwwijk Warande, en een warmtenet van Nuon in

de Landstrekenwijk, Waterwijk en de Landerijen. 

Het is mogelijk dat deze warmtenetten zich in de toekomst uitbreiden naar het noorden van Lelystad, maar concrete 

plannen zijn er niet. 

2. Aardgasvrije technieken



• Lokaal warmtenet

Warmtenet in Golfpark en Lommerrijk

Naast aansluiting op een toekomstig warmtenet, is het mogelijk om een lokaal warmtenet te realiseren. 

Een lokaal warmtenet kan gevoed worden met duurzame warmte, zoals bijvoorbeeld warmte uit opper-

vlaktewater, rioolwater of grondwater. 

Warmtenetten zijn duur vanwege het leidingwerk, het warmteverlies tijdens het transport naar de woningen en de energie 

die nodig is om de warmte te transporteren. Daarom is een nieuw warmtenet alleen betaalbaar in wijken met een hoge 

bouwdichtheid (hoogbouw) met een verzekerde afname (door woningcorporaties). In Golfpark en Lommerrijk zijn geen 

corporatiewoningen en bestaat het risico voor een exploitant dat de groep afnemers te klein is, omdat niet alle particuliere 

woningeigenaren zullen willen aansluiten. In combinatie met de lage bouwdichtheid en de relatief lage warmtevraag doorde

kleine schaal en het recente bouwjaar van de woningen zorgt dit ervoor dat het aanleggen van een financieel rendabel 

lokaal warmtenet in Golfpark Lommerrijk een zeer beperkte kans van slagen heeft.

2. Aardgasvrije technieken



• All-electric

In een all-electric woning wordt een woning verwarmd met een 

elektrische warmtepomp, soms in combinatie met infraroodpanelen, of een 

elektrische boiler voor warm kraanwater. 

Er bestaan lucht-, bodem-, PVT- en WKO-warmtepompsystemen. 

In combinatie met zonnepanelen op het dak kan een ‘all-electric’ woning zelf de elektriciteit opwekken die voor de 

warmteopwekking nodig is. De warmtepompen maken gebruik van energie uit de bodem, grondwater, lucht of zon, die ze 

met elektriciteit verder opwarmen. Ook biedt een warmtepomp de mogelijkheid voor koeling in de zomer. 

Aandachtspunt is dat warmtepompen een woning verwarmen met water op lage temperatuur (35 °C – maximaal 50 °C). 

Verwarmen met infraroodpanelen levert een hoog elektriciteitsverbruik op en levert zeer plaatselijke warmte in een ruimte. 

Het is daarom vooral geschikt als eventuele bijverwarming. Een elektrische boiler heeft weliswaar als voordeel dat het een 

kleinere installatie is dan een warmtepomp; het rendement is vele malen lager. Een WKO-systeem is met name geschikt 

voor appartementen en utiliteitsbouw: gebouwen met een grote koelvraag. Op de volgende pagina worden de drie 

warmtepompsystemen beschreven die voor de wijken Golfpark en Lommerrijk het meest geschikt zijn.
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2. Aardgasvrije technieken

Een lucht-water-warmtepomp

produceert warm water met een 

buitenunit aan de gevel. Deze 

warmtepomp is de meest 

betaalbare warmtepomp. Nadeel 

is dat de buitenunit geluid 

produceert. Per 2021 worden hier 

strengere eisen aan gesteld: 

Overdag mag de unit straks 

maximaal 45 dB produceren op 

de erfgrens, ’s avonds en ’s 

nachts 40 dB.

Een bodemwarmtepomp met 

gesloten bodemwarmtewisselaar 

maakt gebruik van de temperatuur 

van de bodem om warmte en 

koude te produceren. Voordeel is 

dat de warmtepomp in de zomer 

nagenoeg gratis kan koelen met 

gebruik van de bodemkoude. 

Nadeel is dat deze warmtepomp 

veel duurder is dan de 

luchtwarmtepomp en dat er buiten 

de woning in de grond moet 

worden geboord.  

Een PVT-warmtepomp wekt 

warmte op met PVT-panelen op 

het dak. Voordeel is dat deze 

panelen ook elektriciteit opwekken 

en dat ze geen geluid produceren. 

Nadeel is dat ook deze 

warmtepomp duurder is dan de 

luchtwarmtepomp, en dat er geen 

‘gratis’ koeling wordt geleverd 

zoals met de bodemwarmtepomp. 

Het is wel mogelijk om een 

koelmodule te plaatsen.



In onderstaande tabel worden de indicatieve investeringskosten en energiekosten voor de warmte met elkaar 

vergeleken, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 1.700 m³ gas per woning in Golfpark en Lommerrijk. 

Uit de tabel blijkt dat de indicatieve investering in een warmtepomp hoger is dan de investering in de andere 

technieken, maar dat de indicatieve energiekosten voor de warmte fors lager zijn dan de energiekosten met een cv-

ketel, waterstofketel of warmtenet.

Voor de aanschaf van een warmtepomp bestaat op dit moment ISDE-subsidie. Die bedraagt circa € 2.000 voor een 

luchtwarmtepomp en circa € 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.



Wijkanalyse

De wijken zijn met in totaal 127 woningen redelijk kleinschalig, de bouwdichtheid is laag vanwege de vrijstaande 

woningen en de woningen zijn in particulier eigendom. De woningen zijn gebouwd tussen 1991 en 2019 en zijn 

daarom goed geïsoleerd. Dat betekent dat de warmtevraag relatief klein is.

Aardgasvrije infrastructuren

Vanwege de goede isolatie is het onwaarschijnlijk dat er in de toekomst biogas beschikbaar wordt gesteld aan deze 

wijken. Dat geldt ook voor waterstof, dat met name zal worden ingezet voor de industrie, elektriciteitsvoorziening en 

zwaar transport, en later wellicht voor monumenten of zeer oude gebouwen. Daarbij is groene waterstof duur in het 

gebruik. Wat betreft de mogelijkheden voor een warmtenet; er bestaan nog geen plannen om de huidige 

warmtenetten uit te breiden richting Golfpark en Lommerrijk. Voor een nieuw lokaal warmtenet met een duurzame 

bron (bijvoorbeeld oppervlaktewater of grondwater) zorgen de lage bouwdichtheid voor hoge kosten. Daarbij is de 

onzekerheid voor een exploitant groot, omdat er geen verzekerde afname is van woningcorporaties en de 

warmteafzet relatief klein is vanwege de kleine schaal en de goede isolatie.

Conclusie

Uit deze analyse blijkt dat een all-electric-infrastructuur het beste past bij de wijken Golfpark en 

Lommerrijk. 

4. Conclusie aardgasvrije infrastructuur



Warmte-afgiftesysteem

Een warmtepomp verwarmt de woning met een lagere temperatuur dan de huidige cv-ketel.

Er zijn grofweg drie soorten warmte-afgifte-systemen:

• Radiatoren: ongeschikt voor warmtepomp door benodigde hoge aanvoertemperatuur

• Vloerverwarming:  geschikt voor lage temperatuurverwarming (LT) 

• Convectoren: geschikt voor lage temperatuurverwarming (LT)

Ventilatiesysteem

Lage temperatuurverwarming is efficiënter met een passend ventilatiesysteem. Idealiter wordt 

geen koude lucht toegevoerd via ventilatieroosters: dit is minder comfortabel en minder 

energiezuinig. Door een decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning te 

laten installeren kan voorverwarmde frisse lucht worden toegevoerd in de woonkamer.

5. Impact op verwarmen en ventileren

Conclusie 

Het warmte-afgiftesysteem in de woningen moet worden aangepast naar LT-verwarming met 

vloerverwarming en/of LT-convectoren. Ventileren via roosters in de kozijnen past niet goed bij LT-

verwarming: decentrale balansventilatie met warmteterugwinning is het juiste alternatief.


