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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Ready is het project dat op wijkniveau met de bewoners van de wijk in gesprek gaat, om vervolgens met 

hen naar de optimale oplossingen voor die wijk zoeken en deze te bespreken en (in een volgende fase) 

uit te voeren.  Er zijn in Nederland vele projecten die uitgaan van energie productie op centraal/ landelijk 

niveau, zoals powerplants of grote warmte of vergassingsinstallaties, of projecten die uitgaan van 

individuele oplossingen binnenshuis. Projecten die de energievoorziening op buurtniveau bekijken en 

deze met hen optimaliseren zijn er niet. Met Ready hebben we geprobeerd om zowel op wijkniveau de 

duurzame energie voorziening te bekijken in samenspraak met de wijk. Door de markt, de buurt, te 

bevragen in hoeverre zij duurzaam willen zijn, wat hun specifieke en soms speciale behoefte in de wijk 

te zijn, kun je beter de behoefte en mogelijkheden met elkaar afstemmen. Het sociale karakter hiervan 

komt ook de hoek omkijken als je met een individuele energieopwekker aan je buurman of je oma in de 

buurt je teveel aan warmte of energie wilt geven. Ook zie je deze terug in de specifieke wensen van de 

mensen in de straat en in de buurt. De rol van buurthuizen, buurt bewegingen  en 

woningbouwcoperaties zijn belangrijk als we willen weten wat er in de buurt speelt en wat de mensen 

willen.  

In dit  project is het belangrijk om samen te leren hoe je nu tot een  een optimale energievoorziening in 

de wijk komt. Niet alleen door vanachter je bureau te bedenken wat een goede oplossing is, maar door 

met de bewoners en buurtverenigingen te praten over wat er al is, en wat de mogelijkheden in hun wijk 

zijn. Bevragen en daarna aan de slag te gaan met de kennis die we als netwerkbedrijf hebben, met de 

hulp onze sociale innovatoren, markt participatie experts en dan simpel weg de sommen te maken vormt 

de basis gedachte. De scenario’s met de mogelijkheden en transparantie van berekeningen die er aan ter 

grondslag liggen geven duidelijkheid aan de bewoners. De buurt met haar bewoners kunnen zelf 

bekijken wat ze het beste bij hen aansluit. Zij maken de keuze.  

 

Dit project en rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen medewerkers van Gasunie, DNV-

GL en Alliander. Deze mix heeft geresulteerd tot een brede kijk op de uitdagingen en methoden van 

aanpak. Gaandeweg heeft één deel van het projectteam met het Spijkerkwartier in Arnhem samen 

gewerkt en het ander deel van het projectteam met de Wildemanbuurt in Amsterdam de mogelijkheden 

bekeken. 

In dit rapport zijn de ervaringen met de wijkcontacten beschreven evenals de de resultaten van de 

eerste technische ontwerpen. De status op dit moment van schrijven, november 2016, is dat de 

technische concepten nog niet met de wijken zijn besproken, zie bovenstaande figuur.  
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Spijkerkwartier in Arnhem 

Deze buurt is een karakteristieke wijk van Arnhem en bestaat uit statige monumentale bouw. Dit 

betekent weinig openbare ruimte en slecht geïsoleerde woningen. Het Spijkerkwartier heeft zijn eigen 

energiebedrijf – Spijkerenergie. Alliander Sociale Innovatie had al contact met deze partij, waardoor 

project Ready snel kon aanhaken. In de gesprekken met de vertegenwoordigers van Spijkerenergie en in 

een avondsessie met bewoners, is duidelijk geworden dat er aversie is tegen het Nuon Warmtenetwerk, 

maar niet tegen Warmte. Een kans die gesignaleerd is, is dat het riool binnenkort wordt vervangen. Dit 

biedt de mogelijkheid om tegen lagere kosten alternatieve infrastructuur aan te leggen. De werkgroep 

“bomen” hier  is het tegengeluid, zij zijn bang dat er bomen uit de wijk verdwijnen. De ambitie van 

Spijkerkwartier is om zelfvoorzienend te zijn en aan te sluiten bij de blauwe wijkeconomie. Er zijn drie 

technische concepten uitgewerkt voor deze wijk. Elk concept bestaat uit isolatie en diverse 

verduurzamingstechnieken. Het onderscheidt tussen de drie concepten is het warmtenet. Concept één is 

gebaseerd op een laag temperatuur netwerk, concept twee is gebaseerd op een hoog (standaard) 

temperatuur netwerk en concept drie heeft geen warmtenetwerk en bestaat uit hybride warmtepompen 

en micro WKK’s . Met scenario één wordt de meeste CO2 gereduceerd en scenario drie is financieel het 

meest interessant. 

 

Wildemanbuurt Amsterdam 

De Wildemanbuurt in Amsterdam-West is een multiculturele wijk met veel flats en appartementen 

gebouwd in de jaren ’50 en ’60. “The Beach” de vereninging van buurtbewoners  en 

woningbouwvereniging zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van deze wijk. Ook hier verliepen de 

eerste contacten soepel door de lopende contacten van Alliander. Samenwerking met de “The Beach” is 

niet tot stand gekomen omdat niet alle projectpartners de risico’s beheersbaar vonden. Door gebrek aan 

initiatieven bij de woningbouwvereniging in deze wijk, staat dit contact op een laag pitje. In de 

zomerperiode staat een overleg gepland tussen de gemeente en de woningbouwverening(en) om de 

kansen van Warmte te bespreken. In deze wijk zijn technisch de mogelijkheden verkend op het gebied 

van PV, warmtenet, warmtepomp en (micro)WKK’s. Met de WKK’s is de hoogste CO2 reductie te behalen 

en de opties met zon en warmtenet zijn financieel het meest interessant. 

In dit project hebben we ervaren; dat er voldoende tijd moet worden gereserveerd voor het opbouwen 

van een relatie met de wijk, dat er niet één wijkvertegenwoordiger is en wel veel verschillende belangen. 

Dit traject kan worden versnelt door vlot met technische concepten te komen, daar hebben nu veel tijd 

voor nodig gehad. Daar staat tegenover dat het gesprek aangaan met de wijk, de straten en de 

productie assets in dit (postcode gebied) in kaart brengen een andere werkwijze vraagt dan gebruikelijk. 

Het was wennen aan het meer sociale aspectvragen: wie woont daar, hoeveel mensen, hoe houden zij 

hun huis warm, zou de koelinstallatie van de buurtwinkel gecombineerd kunnen worden met warmte 

afgifte aan een buurtbewoner, kan meer warmte geproduceerd worden in de flats en naar de Notweg 

aan de andere kant gebracht worden?  
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VOORWOORD 

Maatschappelijk groeit het besef dat er grote stappen nodig zijn in de energiestransitie. Steeds meer 

steden, dorpen en wijken in Nederland hebben de ambitie om energieneutraal te worden. Tegelijkertijd 

is een grote groep bewoners niet met dit onderwerp bezig. Voor hen is het te complex, heeft het geen 

urgentie of niet hun interesse, of hebben ze niet de middelen en de mogelijkheden om hun woning te 

verduurzamen. Maar vaak zijn er in wijken een aantal enthousiaste bewoners die het voortouw nemen 

en zich organiseren in buurtbewegingen. Met deze groep bewoners het gesprek over de wijk aangaan is 

een belangrijk onderdeel van dit project. Met de bewoners bekijken wat mogelijkheden zijn, en 

eventueel in een later stadium uitvoeren is het uitgangspunt. De wijk met de mensen, beschikbare 

situatie en techniek komen hierbij samen. In de bestaande bebouwde omgeving ligt er een opgave op 

het gebied van energiebesparing en het realiseren van een duurzame (lokale) energievoorziening. Er zijn 

behoorlijk veel nieuwe en oude technieken of  concepten beschikbaar, maar in de praktijk komt de 

realisatie daarvan niet of maar beperkt van de grond. Voor samenhangende oplossingen met een slimme 

energie-infrastructuur ben je als netbeheerder afhankelijk van veel verschillende organisaties en 

bewoners die willen participeren. Deze zijn hier vaak nog niet klaar voor of zij zien op tegen de 

consequenties. Onbekendheid met het onderwerp speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt in 

de huidige praktijk vaak vooral gekeken naar het individuele (financiële) belang en niet naar de kosten, 

de opbrengsten en een eerlijke verdeling in de gehele keten. 

Dat leidt ertoe dat er veel wordt gekeken naar losstaande individuele maatregelen zoals zonnepanelen, 

warmtepompen en elektrische auto’s. Dit zorgt voor grote fluctuaties in de vraag naar en het aanbod van 

elektriciteit en kan op termijn leiden tot capaciteitsknelpunten in bestaande elektriciteitsnetwerken. De 

oplossingen voor deze knelpunten worden op dit moment nog veelal gezocht binnen de infrastructuur 

zelf: het verzwaren van netten, het inzetten elektriciteitscentrales als backup of het plaatsen van accu’s. 

Er is naar verwachting veel efficiëntiewinst te behalen als er meer mogelijkheden komen voor het 

onderling uitwisselen van elektriciteit en warmte. Collectieve voorzieningen voor warmte, inclusief (groen) 

gas, elektriciteit en opslag zou efficienter moeten zijn.  Een dergelijke aanpak brengt een (deels) 

zelfvoorzienende energievoorziening op wijkniveau dichterbij en vergroot de betrokkenheid van de 

bewoners. 

De grote uitdaging hierbij is  ervoor te zorgen dat bewoners en lokale organisaties de energieoplossingen 

omarmen. De verwachting is dat als bij het zoeken naar oplossingen wordt aangesloten bij de kwaliteit 

van de wijk en de ambities en beleving van de bewoners, er interesse, draagvlak en enthousiasme 

ontstaat. Zeker als de energieoplossingen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. De kunst is om een 

concrete, begrijpelijke propositie aan te bieden die de bewoners vrijheden geeft en de lokale situatie 

optimaal benut. Deze propositie moet voor de bewoners en buurthuizen helder inzicht geven in wat het 

voor hem kost, wat het hem oplevert en welke consequenties het heeft in de woning.  

Met het project READY! onderzoeken we of met een wijkgerichte aanpak in samenwerking met de 

bewoners en organisaties en met oog voor de kwaliteiten en sociaal maatschappelijke ambities van de 

wijk energieneutraliteit kan worden versneld. De energiestransitie als katalysator in de wijk en de 

bewoners als aanjager van de verduurzaming.  
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Een integrale aanpak op wijkniveau, het meso niveau 

De bestaande aanpak van het verduurzamen van het energiegebruik gaat meestal uit van óf een macro-

aanpak (windparken op zee, grootschalige warmtenetten), óf een micro-aanpak (het nemen van 

maatregelen binnen individuele huizen of huizenblokken). READY! richt zich op het mesoniveau, het 

tussen niveau: de energieambities op het niveau van een wijk en de wensen van de bewoners in de 

straat. 

Gezocht wordt naar oplossingen die sociaal-economisch acceptabel zijn, die milieuvriendelijk en efficiënt 

zijn, maar die ook robuust en betrouwbaar zijn in extreme (toekomst)situaties.  Het speelveld van 

energievoorziening veranderd daarbij ook. 

 

De stelling achter het project READY! is dat door met een integrale en wijkgerichte blik naar de 

energievoorziening te kijken en oplossingen op mesoniveau te optimaliseren, er beter gebruik wordt 

gemaakt van de beschikbare middelen in de wijk. Dit leidt tot maatschappelijk optimalere oplossingen 

die een optimale invulling vormen van het duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar principe en 

tegelijkertijd aansluiten bij de kwaliteit van de wijk en de behoefte van de bewoners. Hierdoor kan de 

energietransitie worden versneld.  

Een lokale betrokkenheid, een gevoel voor duurzaamheid kun je niet zomaar bij een wijk opleggen. Deze 

moeten al reeds in de wijk aanwezig zijn. Met behulp van deze kennis van de afdeling Klant en Markt van 

Alliander en verder marktonderzoek is voor de Wildermanbuurt in Amsterdam en het Spijkerkwartier in 

Arnhem gekozen. 

In het project READY! is ervaring opgedaan met een integrale aanpak van de energievoorziening van een 

wijk volgens de wensen en ambities van de bewoners. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke 

kansen en belemmeringen van de infrastructuur, gebouwen, indeling en middelen in  de wijk. 

Het project READY! onderscheidt zich van bestaande aanpakken voor het ontwikkelen van 

energieoplossingen op de volgende manieren:  

 READY! stelt de wensen van de gebruiker centraal: het project gaat in de basis uit van de 

ambities en drijfveren van de wijk en komt met voorstellen waarmee deze kunnen worden 

gerealiseerd. 
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 READY! richt zich op een aanpak op mesoniveau: er worden oplossingen gezocht die optimaal 

gebruik maken van de specifieke kansen en belemmeringen van bestaande en nieuwe energie-

infrastructuren (gas, elektriciteit, warmte) maar ook mate van isolatie in een wijk.  

 READY! richt zicht niet op het maximaliseren van de waarde van een oplossing voor één 

individuele partij, maar op maatschappelijk optimale oplossingen.  
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INLEIDING 

Het doel van de eerste fase van het project READY! is om concrete voorstellen te ontwikkelen voor een 

optimale, integrale aanpak van de energievoorziening van een wijk, waarbij de consequenties van de 

wijkgerichte aanpak inzichtelijk worden gemaakt voor het perspectief van zowel de bewoners als de 

netbeheerder. De aanpak ziet er uit als:  

 

Deze voorstellen  gaan uit van de wensen en ambities van de bewoners, waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de specifieke kansen en belemmeringen van de lokale infrastructuur en middelen van de 

wijk. Om te komen tot deze voorstellen, dienen eerst een methode en de middelen te worden ontwikkeld 

om integraal en op wijkniveau te kunnen ontwerpen. 

In dit rapport wordt toegelicht hoe de zoektocht naar integrale oplossingen van de energieambities op 

wijkniveau is aangepakt, welke aanpak en middelen zijn ontwikkeld en wat de consequenties zijn van de 

oplossingen zowel vanuit bewoners- als netbeheerdersperspectief. Op basis van de ervaringen en 

resultaten worden conclusies getrokken over de effectiviteit van de aanpak en worden aanbevelingen 

gedaan voor toekomstige projecten. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de gehanteerde aanpak en methode toegelicht. Er wordt ingegaan op zowel de 

sociale als de technische aanpak. Er wordt een overzicht gegeven van de middelen die ontwikkeld en 

gebruikt zijn om het optimaliseren van energiesystemen op mesoniveau mogelijk te maken. 

In hoofdstukken 2 en 3 worden de wijken Het Spijkerkwartier (Arnhem)  en De Wildemanbuurt 

(Amsterdam Nieuw West) geïntroduceerd, en wordt een overzicht gegeven van de drijfveren en ambities 

die opgehaald zijn bij de interactie met de wijken. 

In hoofdstukken 4 en 5 wordt de huidige energiesituatie in de wijken beschreven. Er wordt ingegaan op 

de huidige infrastructuur, het energiegebruik, gebouwtypes en bestaande productiemiddelen (warmte, 

elektriciteit, gas). 

In hoofdstukken 6 en 7 worden vervolgens concrete voorstellen gedaan voor een optimale, 

toekomstbestendige inrichting van de energievoorziening van de wijken. Uit deze scenario’s kan een 

voorkeursscenario worden gekozen, dat in een vervolg fase meer detail moet worden uitgewerkt. 

In hoofdstukken 8 en 9 wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst, waarbij wordt aangegeven op 

welke manier de voorgestelde energieoplossing kan inspelen op te verwachten ontwikkeling op 

energiegebied in de wijken. Welke stappen kunnen het beste als eerste worden genomen? Welke 

stappen moeten er in de periode daarna nog worden gezet? 

De ervaringen rond de sociale interactie met de wijken worden in hoofdstuk 10 geanalyseerd. Op basis 

van deze ervaringen worden generieke aanbevelingen gedaan voor de interactie met andere wijken in de 

toekomst. 

In het laatste hoofdstukken worden er tenslotte conclusies getrokken over de resultaten van het project 

en worden er aanbevelingen gegeven voor een eventueel vervolg. 
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1 DE GEHANTEERDE AANPAK 

In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde aanpak en methode (het proces) toegelicht. Er wordt ingegaan op 

zowel de sociale als de technische aanpak en er wordt een overzicht gegeven van de middelen die 

ontwikkeld en gebruikt zijn om het optimaliseren van energiesystemen op mesoniveau mogelijk te 

maken. In hoofdstuk 10 worden de praktijkervaringen van het werken met deze methode gepresenteerd. 

De keuze voor de wijken Wilderman en Spijkerkwartier is gemaakt aan de hand kennis en ervaring van 

collega’s, bureaustudie en marktonderzoek. Een duurzaamheidsbewustzijn is niet zomaar in een wijk op 

te leggen, ook de mate van samenhang tussen de bewoners van de wijk moet simpelweg aanwezig zijn.   

1.1 Stappenplan interactie met de wijk 

De behoeften en ambities op energiegebied, nu en in de toekomst, van de betrokken stakeholders in de 

wijk zijn uitgangspunt voor het project. Zij zijn bepalend voor mogelijke oplossingsrichtingen en de te 

ontwikkelen energiewaardeproposities. Voor de interactie met de wijk hebben we het stappenplan zoals 

dit ontwikkeld is door MIES gevolgd. Dit stappenplan bestaat uit vier stappen:  

 
 
 
 

 

Stap 1. Breng de lokale context in beeld. Wat is het lokaal DNA? 

 Maak een quickscan van lokale context met als doel de kaders in beeld te hebben waarbinnen 

lokale interactie kan plaatsvinden. Op basis hiervan maak je in stap 3 keus voor een niveau op 

de participatieladder1. De participatieladder helpt om, in samenwerking met de omgeving, te 

bepalen welke interactie gewenst, effectief en realistisch is. 

 

Stap 2. Wat willen de partners? Wat zijn de (minimale/maximale) eisen? 

 Stel vast of er al thema’s zijn vastgesteld waarop lokale interactie (bewoners, bedrijven, 

instanties) nodig is.  

 Kijk goed naar samenstelling van de groep. Zorg dat de juiste personen bij de partners 

betrokken zijn, zowel uit de formele als de informele lijn. 

 Organiseer een sessie met betrokken partners waarin je samen goed doorleeft wat de kaders zijn 

en maak dit expliciet.  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Een participatieladder is een hiërarchie van participatievormen gerangschikt naar de mate waarin participatie binnen een maatschappij mogelijk 

is. Met een participatieladder is de mate van invloed die actieve burgers kunnen uitoefenen te toetsen. 

Stap 3: Kansen 
en knelpunten 

Stap 1: Lokale 
context in beeld 

Stap 2: Minimale 
consortium eisen 

Stap 4: Bepaal 
vervolgstappen 
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Stap 3. Samenbrengen van kansen/knelpunten van lokale context + eisen partners 

 Stel een kernteam samen, met vertegenwoordigers van partners die direct betrokken zullen zijn 

of belang hebben bij lokale interactie  

 Organiseer werksessie met kernteam partners waarin uitkomsten van stap 1 en 2 worden 

samengebracht in een keus op participatie ladder. Hierop baseer je vervolgens, eventueel per 

thema, de gewenste aanpak.  

Leg de uitkomsten vast in gezamenlijk gedragen document. 

Stap 4. Bepaal vervolgstappen 

 Zet de huidige beelden bij invulling bewonersinteractie even in de ijskast en doorloop eerst 

bovenstaande stappen.  

 Resultaat is (per thema) een realistisch beeld van wat haalbaar is rond lokale interactie in relatie 

tot de projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit.  

 Hieruit volgen de vervolgstappen en prioritering daarvan.  

 

1.1.1 Aanpak optimale vertegenwoordiging van de wijk 

De uitdaging bij het samenwerken met een wijk is om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de 

wijk te krijgen, zonder met elke individuele bewoner te hoeven praten. Om hier een goede balans in te 

vinden, is binnen READY de volgende aanpak gehanteerd: 

Parallel aan het in beeld brengen van de  lokale context  (stap 1) zijn wij in gesprek gegaan met 

vertegenwoordigers uit beide wijken. Hierbij hebben we  gekeken naar de thema’s er in de wijk leven 

(stap 2). Bij zowel het Spijkerkwartier als de Wildemanbuurt waren er al wijkbewoners georganiseerd die 

actief bezig zijn met het thema Energie.  

We hebben contact gezocht met deze initiatiefnemers en zijn met hen het gesprek aan gegaan over de 

ambities, mogelijkheden en kansen in de wijk. Daarbij hebben we ons niet uitsluitend beperkt tot 

duurzame energie maar is ook gekeken welke maatschappelijke thema's of initiatieven in de wijk spelen 

waarbij kan worden aangehaakt. 

 

1.1.2 Aanpak ophalen ambities en drijfveren 

In het Spijkerkwartier hebben we de ambities en drijfveren eerst opgehaald bij energiecoöperatie 

SpijkerEnergie. Dit is een initiatief van buurtbewoners met als doel het Spijkerkwartier te verduurzamen 

door advies en het realiseren van maatregelen. Zowel individueel als collectief. In een aantal gesprekken 

en workshops hebben we de ambities en drijfveren van SpijkerEnergie helder gekregen. Daarnaast zijn 

twee bredere wijkbijeenkomsten georganiseerd.  

In de eerste bijeenkomst zijn bewoners vooral geïnformeerd, zijn de vragen die leven beantwoord en zijn 

de grootste zorgen van de bewoners geïnventariseerd over de gevolgen van een nieuw energiesysteem 

in de wijk. Bij de tweede bijeenkomst was er meer aandacht voor de drijfveren en ambities van de 

bewoners. Op het moment van schrijven (juni 2016) wordt er een derde bewonersbijeenkomst 

georganiseerd. 

In de Wildemanbuurt is contact gelegd met The Beach. The Beach is een netwerk organisatie in de 

Wildemanbuurt die zich bezighoud met het ontwerp van de sociale en duurzame innovatie in de wijk. The 
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Beach verbindt bewoners, ondernemers en organisaties om de wijk en haar bewoners te empoweren. 

Gefaciliteerd door The Beach is er een energiewerkgroep met bewoners actief.  

Met de ontwerpers van The Beach is diverse keren overlegd over de ambities en mogelijkheden in de 

wijk. Daarbij zijn ook de resultaten van brainstorm met de wijkbewoners betrokken. Daarnaast is samen 

met The Beach opgetrokken naar de Woningbouw corporaties (zij zijn eigenaar van ruim 90% van de 

aanwezige woningen).  

1.2 Aanpak integrale energieoplossingen 

 

1.2.1 Stappenplan voor integrale energieoplossing 

READY! wil een helder beeld geven van de gevolgen van de gestelde ambities en oplossingsrichtingen in 

termen van kosten, opbrengsten, investeringen, technische haalbaarheid, doorlooptijd om te realiseren, 

mate van duurzaamheid en de eisen aan de wijk zelf en de netbeheerder die dit moet faciliteren. 

Bij het realiseren van dit project is het de bedoeling om vanuit de ambities van de “De Wijk”, te komen 

tot integrale energieconcepten die door de bewoners worden begrepen en omarmd. Om tot deze 

integrale energieconcepten te komen, is het volgende proces gehanteerd: 

• Inventarisatie van de wijkambities op het gebied van duurzaamheid en energieautonomie. 

• Inventarisatie van de bestaande opwek- en verbruiksmiddelen binnen deze wijk. 

• Onderzoeken van mogelijke en gewenste oplossingsrichtingen  longlist van maatregelen. 

• Voorstellen voor integrale energieoplossingen waarmee de gestelde ambities op korte en 

lange termijn kunnen worden gerealiseerd. 

• Presenteren van de gevolgen van de gekozen integrale energieoplossingen. 

 

Door het team van READY! is, op basis van de wensen, ambities en voorgestelde deeloplossingen van de 

wijk, een longlist met maatregelen opgesteld (zie bijlage A3). Deze longlist is vervolgens uitgewerkt tot 

een aantal energiescenario’s, waarmee invulling wordt gegeven aan de wensen en ambities op het 

gebied van de pijlers People (sociale cohesie, keuzevrijheid, leveringszekerheid), Planet (CO2 

uitstootreductie, energiebesparing), en Profit (lokale werkgelegenheid en opbrengsten). Van deze 

scenario’s is er één geselecteerd dat in meer detail is uitgewerkt. 

 

1.2.2 Gebruikte integrale ontwerptools 

Een integrale benadering van de energievoorziening van een wijk vraagt ook om een integrale manier 

van ontwerpen. Voor dit project is met een tweetal bijzondere ontwerptools gewerkt, waarmee 

optimalisatie van het energiesysteem op wijkniveau mogelijk werd.  

De uitdaging bij het ontwerpen op systeemniveau is dat “alles van alles afhankelijk is”. Het veranderen 

van de inzet of grootte van één van de componenten binnen het systeem heeft invloed op alle andere. 

Het is daardoor niet mogelijk om op de klassieke manier per component het ontwerp te optimaliseren; 

optimalisatie dient voor alle componenten tegelijk te worden uitgevoerd. De twee tools gehanteerd die 

bij het ontwerpproces zijn gebruikt, zijn HEAT en MOTER: 
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HEAT 

HEAT is (door Alliander DGO) toegepast in het Spijkerkwartier. HEAT is een 3D ontwerptool dat is 

ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Alliander en Tygron, waarbij stakeholders samen een 

warmtenet kunnen ontwerpen en ontwikkelen. Warmteproducenten, -afnemers, overheden, leveranciers 

en andere stakeholders begeven zich in hun eigen herkenbare virtuele wereld en kunnen hier vrijblijvend 

alle gewenste scenario’s ervaren en bediscussiëren op basis van actuele data.  

 

Binnen READY is HEAT gebruikt om een aantal belangrijke stakeholders in het Spijkerkwartier (bewoners, 

ondernemers, gemeente, woningbouwcorporaties, ontwerpers) inzicht te geven in ieders rol en te peilen 

wat het draagvlak is voor een integrale energievoorziening op basis van een warmtenet. Op basis van de 

resultaten van de HEAT-sessie (namelijk zicht op een haalbare businesscase) is gekozen om door te 

gaan met de verdere verkenning van een open energienet. 

MOTER 

 

MOTOR is ook toegepast voor het Spijkerkwartier. MOTER is een ontwerptool voor integrale 

energiesystemen, waarmee de inzet van middelen en energie-infrastructuren (gas, elektriciteit, warmte, 

opslag) binnen een energievoorziening dynamisch kan worden gesimuleerd en geoptimaliseerd. De tool 

is oorspronkelijk ontwikkeld als onderdeel van het EDGaR onderzoeksprogramma, en wordt zowel 

gebruikt als losstaande simulatie- en optimalisatietool voor integrale energiesystemen als rekenkern 

voor de 3D serious game Go2zero (zie afbeelding). 
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Binnen READY is MOTER gebruikt voor het optimaal dimensioneren van de verschillende componenten 

van het integrale energiesysteem, en om de profielen van energie-uitwisseling en het gebruik van de 

verschillende energie-infrastructuren nauwkeurig in kaart te brengen, zodat eventuele knelpunten snel 

geïdentificeerd kunnen worden.  
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2 HET SPIJKERKWARTIER 

In dit hoofdstuk wordt Het Spijkerkwartier geïntroduceerd, en wordt een overzicht gegeven van de 

drijfveren en ambities die opgehaald zijn bij de interactie met de wijk. 

2.1 De wijk 

 

Figuur 1: Het Spijkerkwartier in Arnhem. 

 

Het Spijkerkwartier is een levendige en karakteristieke wijk tegen het centrum van Arnhem aan. De wijk 

is door zijn statige monumentale bouw (grotendeels eind 19e eeuw) en unieke locatie, een begrip in 

Arnhem. De woningen zijn slecht geïsoleerd. De wijk vormt vrijwel geheel een Rijks-beschermd 

stadsgezicht. Naast woningen zitten er veel kleine ondernemers: winkels, cafés en restaurants. 

Enkele keys facts van het Spijkerkwartier zijn: 

 30% van het aantal woningen in het Spijkerkwartier bestaat uit koopwoningen. 

 43% bestaat uit particuliere huur. 

 76% van de inwoners zijn alleenstaanden. 

 5% van de inwoners zijn paren met kinderen. 

 15% van de inwoners zijn paren zonder kinderen. 

 4% zijn één ouder gezinnen. 

 80% van de inwoners bevindt zich in de leeftijdsgroep tussen 18 en 34 jaar (ook veel studenten). 

 86% van alle woningen zijn meergezinswoningen (flats, boven- en benedenwoning, 

appartementen).   
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2.2 De mensen 

Het Spijkerkwartier kent ongeveer 6.300 bewoners. De bewoners zijn zeer divers en kleurrijk: studenten, 

gezinnen, ouderen, kunstenaars, ondernemers, minima en welgestelden, autochtonen en allochtonen. 

Het is een actieve wijk met meer dan 30 verschillende wijkinitiatieven. Eén van deze initiatieven is 

SpijkerEnergie.  

2.3 De ambities (energie en wijkambities) 

In de wijk zijn meerdere bewonersverenigingen actief. Het project READY! heeft zich gericht op 

SpijkerEnergie. De doelstellingen van SpijkerEnergie zijn: 

1. SpijkerEnergie wil graag zo veel mogelijk zelfvoorzienend worden: gestreefd wordt naar zowel 

energieneutraliteit als energie-autonomie. Vanuit deze gedachte wil Spijkerenergie ook zo min 

mogelijk afhankelijk zijn van (contracten met) grote energieleveranciers zoals NUON Warmte. 

2. SpijkerEnergie heeft ten doel een duurzame lokale wijkeconomie in te richten: de Blauwe Wijk 

Economie. Er wordt naar oplossingen voor de wijk gezocht die zowel sociale cohesie bevorderen 

(People), goed zijn voor het milieu (Planet) als de lokale economie bevorderen (Profit). Ter 

ondersteuning van dit concept heeft Spijkerenergie een eigen online marktplaats ingericht die 

invulling geeft aan alle drie de pijlers (People, Planet, Profit): https://www.mijnspijkerkwartier.nl. 

Gezocht wordt naar een energieconcept dat past in het concept van de Blauwe Wijk Economie. 

 

Spijkerenergie heeft zelf al diverse ideeën die meegenomen zouden kunnen of moeten worden in het 

energieconcept. Onderwerpen waar liefst bij wordt aangesloten, zijn o.a.: 

 Het vervangen van de riolering ter vermindering van de wateroverlast (afkoppeling hemelwater, 

lokaal infiltreren). 

 Het aanleggen van een open warmtenet, met lokale warmteinvoeding. 

 Het aanleggen van een glasvezelnetwerk ten behoeve van breedband internet. 

 Realiseren van collectieve zonnedaken 

 Het installeren van meer laadpalen voor toenemend elektrisch vervoer (incl koppeling zonne-

energie en laadpaal) 

 Het aanleggen van 30 parkeerpalen ten behoeve van het invoeren van een nieuw parkeerplan. 

 Het vervangen van de lantarenpalen door bij het straatbeeld passende palen in plaats van 

standaard lantarenpalen. 

 Het realiseren van meer groen in de wijk ten behoeve van de lucht kwaliteit, waterabsorptie, 

gezondheid, tegen hitte stress enz. 

 Het realiseren van een buurt-groen-berdrijf en een lokaal energiebedrijf. 

 Het (gescheiden) inzamelen van afval: het plaatsen van meer prullenbakken en/of afval-

verzameleilanden. 

 

De ambities van SpijkerEnergie worden door veel mensen in de wijk gedeeld. De werkgroep Bomen staat 

echter sceptisch tegenover de ideeën van een lokaal warmtenet. Zij zijn bang dat dit ten koste gaat van 

de bestaande bomen die hiervoor gerooid zouden moeten worden. Daarnaast is er angst dat nieuwe 

energieinfrastructuur de rioolrenovatie vertraagd waardoor de wijk langer dan nodig last heeft van 

wateroverlast. Tijdens de bewonersavond was er veel aandacht voor het thema energiebesparing op 

individueel niveau. De uitdaging ligt bij het enthousiast krijgen van deze mensen voor collectieve 

maatregelen.  
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3 DE WILDEMANBUURT 

In dit hoofdstuk wordt De Wildemanbuurt geïntroduceerd, en wordt een overzicht gegeven van de 

drijfveren en ambities die opgehaald zijn bij de interactie met deze wijk. 

 

3.1 De wijk 

De Wildemanbuurt is een woonbuurt in stadsdeel Osdorp, Amsterdam Nieuw West. De buurt is gebouwd 

in de jaren ’50 en ’60 volgens het principe van de tuinstad: een heldere structuur, gevormd door haak- 

en strookvormige bouwvolumes met woningen rondom groene hoven. 

 

Figuur 2: De Wildemanbuurt. 

 

In de wijk wonen ca 4.800 bewoners verdeeld over ca 2.400 woningen. 98 procent is gestapelde 

bebouwing. Deze bebouwing is verdeeld over 5 galerijflats en diverse complexen met portiekwoningen. 

91 procent van de woningvoorraad is sociale huurwoningen in eigendom van de corporaties Ymere, Far 

West, Eigen Haard, de Alliantie en Stadgenoot.  

Naast woningen is er centraal in de wijk op beperkte schaal ook bedrijvigheid (o.a. winkels, horeca, 

bedrijfsverzamelgebouw) en maatschappelijke voorzieningen (basisschool, maatschappelijke broedplaats, 

Moskee, huisartsenpost).  

Rondom de Wildemanbuurt heeft op grote schaal stadsvernieuwing plaatsgevonden. Dit was ook voor de 

Wildemanbuurt voorzien, maar heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Hiervoor zijn momenteel ook 

geen concrete plannen (meer).  

 

3.2 De mensen 

De Wildemanbuurt is een gevarieerde  multiculturele wijk met een grote onderlinge verbondenheid. 

Armoede en werkeloosheid zijn belangrijke thema’s. 58 procent van de bewoners is van allochtone 

afkomst. 27 procent van de bewoners is 65 jaar of ouder. 

Enerzijds vindt er vandalisme en criminaliteit plaats in de wijk. Tegelijkertijd is er ook een grote groep 

bewoners die zich wil inzetten voor persoonlijke ontwikkeling en het gezamenlijk verbeteren van de 

leefbaarheid en het perspectief van de mensen in de buurt. 
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3.3 De ambities (energie en wijkambities) 

Samen met de buurt en i.s.m. Alliander (Sociale Innovatie) is de The Beach actief op het thema 

duurzame energie. De bewoners vinden duurzaamheid belangrijk, maar zien duurzame energie meer als 

een middel en kans om aan de slag te gaan met de belangrijkste doelstellingen voor de buurt: 

• Armoedebestrijding 

• Onderwijsverbetering 

• Schone & gezonde leefomgeving 

• Werk & participatie 

 

Dit is de drive in de wijk waar wij de ingang en de verbinding kunnen vinden. Termen als 

energieneutraal, autonoom, smart grids, etc leven niet in de wijk (buiten denkkader). De wijkbewoners 

komen vaak uit andere culturen en hebben over het algemeen weinig inzicht waar hun stroom en gas 

vandaan komen. Zij zijn niet opgevoed met energiebesparing en zuinig stoken en hebben moeite met 

het interpreteren van de energierekening. 

 

Tegelijkertijd hebben wijkbewoners in de wijk wel gevoel voor energie. Zo vragen ze zich af of er wat 

gedaan kan worden met de restwarmte van de ovens van 3 bakkerijen in de buurt of met de 

overcapaciteit van de ketelhuizen in de flats. Daarnaast verbazen ze zich dat ze niet kunnen worden 

aangesloten op het stadswarmtenet van Nuon dat door de wijk loopt. 

De werkgroep Energie ziet kansen in de wijk: 

 Zonnepanelen voor bewoners op de flats en de nieuwe school 

 Lantarenpalen op zonne-energie op onveilige plekken 

 Duurzaam renoveren van woonblokken die door de woningcorporatie worden verkocht 

 Opleiden van energieadviseurs in de buurt  

 Aansluiten op stadwarmte 

 

Binnen The Beach is een concept uitgewerkt rondom een wijkvergister. Aanleiding voor dit concept is het 

feit dat buurtbewoners oud brood niet weggooien maar in de openbare ruimte leggen voor de vogels. Dit 

geeft veel problemen met ongedierte. Daarnaast is er een behoefte aan wijkontmoetingsplek en een 

collectieve plek om beddengoed te wassen en te drogen. 

 

Dit kan vorm krijgen in een wasplaats 2.0. Een plek om te ontmoeten en te wassen. Waarbij de 

wasmachine/droogtrommel wordt “gevoed” door een wijkvergister waarin het oude brood (en gft) wordt 

vergist. De inzameling en logistiek van het brood en gft biedt mogelijkheden voor een buurtbedrijf. 

 

Daarnaast kan worden overwogen om de wijkvergister in te zetten in een lokaal warmte en/of groengas 

net.  
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4 ENERGIESITUATIE SPIJKERKWARTIER 

In dit hoofdstuk wordt de huidige energiesituatie in het Spijkerkwartier beschreven. Er wordt ingegaan 

op de huidige infrastructuur, het energiegebruik, de energielabels en bestaande productiemiddelen en 

duurzame initiatieven. 

4.1 Huidige infrastructuur 

In de onderstaande figuren wordt de huidige energie-infrastructuur van het Spijkerkwartier weergegeven. 

 

Figuur 3: Huidige gasinfrastructuur in het Spijkerkwartier: het lage druk gasnet (bron: Alliander). 
 
 

 

Figuur 4: Huidige elektriciteitsinfrastructuur in het Spijkerkwartier: laagspanningsnet (bron: Alliander). 

Gasstation

Gasstation

Gasstation

Gasstation
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4.2 Energiegebruik en energielabels 

In onderstaande afbeelding staan de energielabels in de wijk weergegeven. Zoals in de afbeelding te zien 

is zijn de woningen in het Spijkerkwartier over het algemeen slecht geïsoleerd. 

 

 

 

Figuur 5: Energielabels in het Spijkerkwartier (bron: www.energielabelatlas.nl). 
 
 

Op basis van deze gegevens is het gemiddelde energielabel in de wijk ingeschat op label E. 

 

In bijlage A1 is het energiegebruik van de wijk in beeld gebracht, onderverdeeld naar de drie buurten 

binnen de wijk en onderverdeeld naar woningtype. Het energiegebruik in de wijk is als volgt: 

 
Tabel 1: Energiegebruik van het Spijkerkwartier. 

 

Buurt Elektra gebruik Elektra gebruik Elektra opwek Elektra opwek Gasgebruik Gasgebruik

per woning (kWh) particulier (kWh) totaal (kWh) particulier % per woning (m3) totaal (m3)

Boulevardwijk 2.920                              1.862.856               55.080                3% 1.375                       877.124       

Hommelstraat 2.241                              1.541.539               -                       x 1.020                       701.621       

Spijkerbuurt 2.782                              2.584.683               69.054                3% 1.412                       1.311.905    

Spijkerkwartier 2.656                              5.989.078               124.134              2% 1.282                       2.890.650    

http://www.energielabelatlas.nl/
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Omdat in de wijk voornamelijk meerlaags woningen aanwezig zijn, is het gasgebruik met 1.282 m³ per 

woning per jaar aan de hoge kant. Dit is te verwachten gezien de slechte isolatie van de woningen. Het 

elektriciteitsgebruik is met 2.656 kWh per jaar normaal voor het aantal bewoners en het type woningen 

(gemiddeld circa 2 personen per huishouden, grotendeels meerlaags woningen). 

4.3 Bestaande energieproductiemiddelen en duurzame 

initiatieven 
 

4.3.1 Duurzame elektriciteit 

Binnen het Spijkerkwartier wordt elektriciteit opgewekt met PV-zonnepanelen. Volgens de cijfers van 

EnergieinBeeld 2015 wordt er in het Spijkerkwartier jaarlijks 124.000 kWh aan elektriciteit opgewekt. Dit 

komt overeen met 2 % van het particuliere elektriciteitsgebruik in de wijk. 

 

4.3.2 Duurzame warmte 

Bij het sportcentrum Indoor Action (Boekhorstenstraat 75) wordt door middel van ondergrondse koude- 

en warmteopslag (een monobron in het tweede watervoerende ondergrondse pakket) op energie-

efficiënte wijze koude en warmte opgewekt voor het sportcentrum. 

 

4.3.3 Duurzaam gas 

Binnen het Spijkerkwartier wordt geen biogas opgewekt. In Weurt (16 km afstand hemelsbreed) bevindt 

zich het afvalverwerkingsbedrijf ARN dat onder andere het (bio) afval van Arnhem verwerkt. Hier bevindt 

zich een biovergistingsinstallatie, waarmee uit (onder andere) de biomassa van Arnhem groen gas wordt 

opgewekt. 

 

ARN nam in 2012 de vergistingsinstallatie in gebruik. Directe aanleiding was de OV-concessie voor het 

openbaar vervoer in de regio, waarbij de vernieuwende eis werd gesteld om niet op diesel te rijden. De 

vergistingsinstallatie heeft een capaciteit van 40.000 ton GFT-afval per jaar, maar kan worden 

opgeschaald tot 70.000 ton (bron: Gelderlander). 

 

De referentiekosten van het inzamelen van GFT zijn (bron: Gelderlander): 

Inzameling door AVR:   59 euro/ton GFT 

Inzameling door Attero: 44 euro/ton GFT 

 

4.3.4 Duurzame initiatieven 

In het Spijkerkwartier zijn diverse (bewoners)verenigingen actief. De energie cooperatie Spijkerenergie 

houdt zich specifiek bezig met duurzame initiatieven volgens de filosofie van De Blauwe Wijk Economie. 

Voor meer toelichting op de doelstellingen van deze community wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.  
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5 ENERGIESITUATIE WILDEMANBUURT 

In dit hoofdstuk wordt de huidige energiesituatie in de Wildemanbuurt beschreven. Er wordt ingegaan op 

de huidige infrastructuur, het energiegebruik, gebouwtypes en bestaande productiemiddelen en 

duurzame initiatieven. 

5.1 Huidige infrastructuur 

De Wildemanbuurt wordt van elektriciteit en gas voorzien. Zo ligt er een 400 V laagspanningsnet dat 

gevoed wordt door vijf middenspanningsruimtes in de wijk (Figuur 6, Tabel 2) met een totaal vermogen 

van 2.480 kVA. Drie van de vijf ruimtes hebben twee transformatoren. Op basis van interne gegevens 

van Liander over de piekbelasting blijkt dat de transformatoren redelijk tot zwaar belast zijn. 

Tevens ligt er een lagedruk gasnet (Figuur 8). Dit wordt van gas voorzien door district stations van 

buiten de wijk. De stations hebben een capaciteit van 6.000 m3/uur elk voor levering aan het gebied. De 

berekende gasstroming bij -12 graden Celsius van het gebied inclusief de Wildemanbuurt is 10.300 

m3/uur. Het verbruik van de Wildemanbuurt is dan 2.045 m3/uur. 

Ook ligt er een warmtenet distributieleiding door de buurt (Figuur 7). Twee galerijflats zijn hierop 

aangesloten, de rest van de wijk niet. 

 

 

Figuur 6  Links: De locatie van de vijf middenspanningsruimtes in de Wildemanbuurt.  

  Rechts: het laagspanningsnet in de Wildemanbuurt. 

 

Tabel 2 Middenspanningsstations in de Wildemanbuurt met het ontwerpvermogen en het geregistreerde 

piekvermogen.  

Rgl. Nr. 
 

Locatie 
   

P schijnbaar 
(aantal X vermogen) 

Datum 
 

P (piek) 
(1ste

 trafo) 
Datum 
 

P (piek) 
(2de trafo) 

1 Boutenburg 2x400 kVA 2009-11 400 kW 2009-11 280 kW 

2 Nieuwelaan 5 1x250 kVA 2007-01 250 kW --- --- 

3 Centr. Nieuwe laan 2x315 kVA 1996-11 266 kW 2009-11 233 kW 

4 Centr. Remijden 1x300 kVA 2007-01 173 kW --- --- 

5 Centr. Beek en Hoff 2x250 kVA 2000-11 138 kW 1997-11 132 kW 

 Totaal   2480 KVA     

laagspanningsnet 
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Warmte 
distributieleiding 

 

Lage druk gasnet 
 

 
 

5.2 Energiegebruik en energielabels 

De Wildemanbuurt bestaat voornamelijk uit woningen (appartementen). Er zijn vijf galerijflats van 10 

verdiepingen met 180 appartementen per flat. Daarnaast zijn er een groot aantal portiekflats met vier 

tot vijf bouwlagen. Figuur 9 laat de energielabels van de panden zien (bron: www.energielabelatlas.nl). 

Hieruit blijkt dat er een groot verschil is tussen de labels van de panden binnen de Wildemanbuurt. Van 

enkele panden is geen energielabel bekend. Uit een gesprek met de beheerder vanuit 

woningbouwvereniging Stadsgenoot blijkt dat een aantal portiekflats recent (1-2 jaar geleden) 

geïsoleerd is (vloer-, muur- en dakisolatie, dubbele beglazing en mechanische ventilatie). De overige 

portiekflats van woningbouwvereniging Stadsgenoot worden nog aangepakt. 

 

Figuur 7 De warmtenetdistributieleiding in de 
Wildemanbuurt. 

Figuur 8 Het lagedruk gasnet in de  
Wildemanbuurt 

Figuur 9 Energielabels van de panden in de Wildemanbuurt. 

http://www.energielabelatlas.nl/
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Op basis van interne Liander gegevens blijkt dat er 2.607 elektra- en 2.444 gasaansluitingen zijn binnen 

de Wildemandbuurt. Het totale energieverbruik van de wijk bedraagt ruim 9,5 miljoen kWh elektra en 

2,1 miljoen m3 gas (bron: www.energieinbeeld.nl). Tabel 3 geeft het overzicht van het aantal 

aansluitingen, het gemiddelde energieverbruik per aansluiting en het totale energieverbruik binnen de 

Wildemanbuurt weer. 

Tabel 3 Aansluitingen, gemiddeld energieverbruik en totale energieverbruik in de Wildemanbuurt. 

Aansluitingen (Bron:Liander-NRG)       

Energievorm: Elektra   Gas   

particulier energieverbruik 2.390 [aantal] 2.394 [aantal] 

zakelijk energieverbruik 214 [aantal] 50 [aantal] 

Totaal 2.607 [aantal] 2.444 [aantal] 

 
 

   Gemiddeld energieverbruik in 2015 (www.energieinbeeld.nl)     

Energievorm: Elektra   Gas   

particulier energieverbruik 2.319 kWh/jaar 780 M3/jaar 

zakelijk energieverbruik 18.716 kWh/jaar 4.985 M3/jaar 

     Totaal energieverbruik (bron Liander NRG-data en energieinbeeld). 
 

particulier energieverbruik 5.541.986 [kWh] 1.867.100 [M3] 

zakelijk energieverbruik 4.005.283 [kWh] 249.275 [M3] 

totaal energieverbruik 9.547.269 [kWh] 2.116.375 [M3] 
 

5.3 Bestaande energieproductiemiddelen en duurzame 
initiatieven 

 

Er zijn momenteel geen productiemiddelen in de wijk voor elektriciteitsproductie. De galerijflat aan de 

Ookmeerweg beschikt hierbij wel over 80 m2 zonthermische panelen die het collectieve 

verwarmingssysteem voedt. Ondanks het collectieve verwarmingssysteem hebben de appartementen 

wel een individuele gasaansluiting om op gas te kunnen koken. Twee flats zijn aangesloten op het 

warmtenet. Alle overige appartementen in de wijk hebben een individuele elektriciteits- en 

gasaansluiting. 

Er zijn initiatieven om een kleine broodvergister te plaatsen in de wijk. Dit dient vooral een sociaal doel 

waarmee onder andere het probleem van het weggooien van brood in de buurt aangepakt wordt. Tevens 

zijn er concrete acties om het Broekmanhuis-pand te renoveren tot woningen waarbij duurzaamheid en 

energie speerpunten zijn.  

In de winkelstraat zijn drie warme bakkers gevestigd die warmte produceren wanneer er gebakken 

wordt. 
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6 ENERGIECONCEPTEN VOOR HET SPIJKERKWARTIER 

Op basis van de ambities, wensen en kansen die in het Spijkerkwartier zijn geïdentificeerd, is een 

longlist van potentiële maatregelen opgesteld (zie bijlage A3). Op basis hiervan is een drietal integrale 

energieconcepten ontwikkeld voor een toekomstbestendige energievoorziening van de wijk. Elk van de 

concepten is geoptimaliseerd naar een ander aspect (lokale opwek, gemak, keuzevrijheid). In een 

vervolgfase kunnen deze concepten aan de wijk worden voorgelegd om het gewenste concept te bepalen. 

In dit hoofdstuk worden deze concepten toegelicht en worden de consequenties van de concepten 

(kosten, duurzaamheid, leveringszekerheid) per concept besproken. Om zicht te krijgen op de 

consequenties voor de infrastructuur van de wijk, is ter illustratie van de mogelijkheden het eerste 

concept in meer detail uitgewerkt met de integrale ontwerptool MOTER. 

Er wordt in alle concepten vanuit gegaan dat de deelnemende huizen worden geïsoleerd binnen de 

mogelijkheden (laaghangend fruit) en een vermindering van de warmtevraag van 25% behalen. 

 

6.1 Concept 1: optimale lokale opwekking en uitwisseling 

Concept 1 is geoptimaliseerd naar maximale zelfvoorziendheid van de wijk, waarbij optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de mogelijkheden tot lokale energieopwekking en –uitwisseling. Er wordt maximaal 

gebruik gemaakt van de infrastructurele mogelijkheden die ontstaan wanneer de weg wordt 

opengemaakt ten behoeve van de vervanging van het verouderde riool in de wijk (combinatie van 

arbeidsslagen). In het onderstaande volgen de details van het concept. 

 

6.1.1 Omschrijving van het concept 

 

Figuur 10: Lage temperatuur, open warmtenet met individuele hybride warmtepompen en PV panelen. 
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Warmteinfrastructuur 

Het concept is gebaseerd op een lage temperatuur warmtenet (6 - 18 °C). Door deze lage temperatuur 

is terugvoeden van warmte uit laagwaardige warmtebronnen mogelijk waardoor optimaal gebruik van 

restwarmte uit de wijk mogelijk wordt gemaakt.  

De warmte voor dit warmtenet is afkomstig uit een rioolwarmtewisselaar en restwarmte uit de wijk, in 

combinatie met ondergrondse koude- en warmteopslag (KWO). De restwarmte uit de wijk komt van de 

koeling van gebouwen in de zomer (o.a. een fitnesscentrum), van een miniWKK in het buurtcentrum De 

Lommerd, en van een gedistribueerd datacentrum. Dit bestaat uit rekenunits in individuele woningen, 

die aangesloten zijn op een glasvezelnet. De rekenunits leveren warmte voor de woningen en ‘s zomers 

restwarmte aan het warmtenet ter balancering van het WKO systeem. Het benodigde glasvezelnet wordt 

tegelijk met het warmtenet aangelegd. 

Op woningniveau wordt de warmte uit het LT warmtenet opgewaardeerd met individuele hybride 

warmtepompen gecombineerd met HR-ketels. Deze warmtepompen leveren samen met de rekenunits 

van het gedistribueerde datacentrum warmte voor de basislast van de woningen.  

De HR-ketels van de hybride warmtepompen leveren piekvermogen voor het leveren van hoge 

temperatuur warmte (70 – 90 graden Celsius) op momenten dat dat nodig is, zoals voor het 

naverwarmen van tapwater en voor koude dagen in de winter. 

 

Gasinfrastructuur 

Het GFT in de hele wijk wordt ingezameld door een (desgewenst nieuw op te richten) lokaal 

inzamelingsbedrijf en naar een centrale vergister bij ARN te Weurt gebracht. Daar wordt het omgezet in 

Groen gas. Dit groene gas wordt via het bestaande gasnet ingezet om een miniWKK te voeden die in het 

buurtcentrum De Lommerd is geplaatst. 

 

Elektrische infrastructuur 

De miniWKK in de Lommerd vormt een (kleine) bron van elektrische energie voor de wijk. De 

belangrijkste lokale bron van elektriciteit is echter fotoelektrische zonnepanelen. Het beschikbare 

dakoppervlak wordt helemaal volgelegd met PV-panelen; hiermee kan een deel van de elektriciteitsvraag 

van de warmtepompen worden afgedekt op jaarbasis. 

De warmtepompen en PV panelen maken onderdeel uit van het warmtenet en zijn eigendom van de 

warmteleverancier. Om extra kostenvoordeel te behalen worden deze onderdelen aangesloten op een 

privaat elektriciteitsnet (installatiekabel). De woningen hoeven zelf niet te investeren en nemen alleen de 

warmte van de hybride warmtepompen af. 

 

Mogelijkheden tot waardecreatie 

Er is een partij nodig die het lokale warmtenet beheert en bereid is de benodigde investeringen te doen. 

Er is een partij nodig die het GFT verzamelt en verwerkt. Er is ook een energiebeheerssysteem met 

energiemarktplaats nodig dat de lokale vraag en aanbod van warmte op elkaar afstemt en waarde 

toekent aan de teruggeleverde warmte, afhankelijk van de behoefte aan warmte op dat moment. Er zijn 

financieringssystemen nodig om het verrekenen van warmte (en desgewenst elektriciteit) mogelijk te 

maken.  
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Synergie in arbeidsslagen 

Er wordt synergie in de arbeidsslagen in de wijk bereikt door tegelijk met de vervanging van het 

verouderde riool in de wijk de volgende infrastructurele onderdelen te installeren: 

- Rioolwarmtewisselaar als warmtebron voor het lage temperatuur warmtenet 

- Glasvezelnetwerk als datainfrastructuur voor het gedistribueerde datacenter 

- Lage temperatuur warmtenet 

- Privaat elektriciteitsnet (installatiekabel voor PV panelen en warmtepompen) 

 

6.1.2 Inpassing in de wijk 

In onderstaande tabel en figuren wordt aangegeven waar de verschillende maatregelen in de wijk in dit 

concept worden ingepast en waarom. 

 

Tabel 4: Gekozen locaties van de verschillende maatregelen. 

 

Maatregel Locatie Toelichting

Centrale vergister (levert 

34.000 m³ groen gas/jaar)

AVR te Weurt (16 km afstand 

hemelsbreed)

Schaalvoordelen, voorkomt overlast binnen de wijk, 

maakt uitvlakken van pieken/dalen in productie mogelijk.

Groen gas WKK (11 kWe) Buurtcentrum De Lommerd Omvang WKK past bij potentie GFT afval uit de wijk; het 

buurthuis vormt zo een voorbeeldfunctie voor de wijk en 

heeft een passende warmte- en elektriciteitsvraag.

PV panelen (1.845 kWe) Plaatsen op platte en oost, zuid, 

west gerichte daken.

Locaties gekozen volgens Zonatlas Arnhem. 

Kosteneffectieve manier om lokaal stroom op te wekken.

Gedistribueerd datacenter Units plaatsen in 100 woningen. Aanleg glasvezel bij rioolvervanging maakt 

gedistribueerd datacenter mogelijk. Dit levert zonder 

meerkosten  warmte aan de woningen en de KWO.

Riothermie

tracé 1 (920 kWth)

Kastanjelaan – Dijkstraat -

Rietgrachtstraat

Tracé staat reeds gepland voor rioolvervanging, 

voldoende debiet voor riothermie (15 l/s)

Riothermie

tracé 2 (450 kWth)

Boulevard Heuvelink Tracé staat reeds gepland voor rioolvervanging, 

voldoende debiet voor riothermie (10 l/s)

KWO bronpaar 1 Sportcentrum Indoor Action Reeds aanwezig KWO systeem (monobron)

KWO bronpaar 2 

(300 kWth)

Kruising Kastanjelaan – Johan de 

Witlaan

Passend bij plangebied ondergrondse indeling Arnhem, 

ruimte voor pomphuisje met warmtewisselaar.

Hybride WP (water-water 

warmtepomp + HR ketel)

In de individuele huizen (556 

deelnemers)

Temperatuur van het warmtenet laag houden tbv lokale 

warmte-uitwisseling, per woning opkrikken tbv hoge 

temperatuur verwarming en douchewater. Gas vormt 

tevens backup in geval van problemen.

Lage temperatuur 

warmtenet (1.667 kWth)

Meerdere straten; ca 2.500 m. Kostenefficiënt aan te leggen doordat het tracé 

grotendeels overlapt met vervangingsplannen voor 

riolering. Koppeling met de diverse warmtebronnen in de 

wijk (KWO 1 en 2, riothermie 1 en 2, WKK, gebouwen).
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Figuur 11: Inpassing van miniWKK in de gasinfrastructuur van de wijk. 
 
 
 
 

 
Figuur 12: Inpassing van zonnepanelen en miniWKK in de wijk. 
 
 

Gasstation

Gasstation

Gasstation

Gasstation

Gasproductie:

• Levering van groen gas door 

ARN te Weurt, gemaakt uit 

GFT dat verzameld wordt in 

het Spijkerkwartier.

• Centrale productie in Weurt

geeft schaalvoordelen, 

voorkomt overlast binnen de 

wijk en maakt uitvlakken van 

pieken en dalen in productie 

en afname van groen gas 

mogelijk.

Groen gas WKK:

• WKK van 11 kWe plaatsen 

bij buurtcentrum De 

Lommerd (Spijkerstraat 

185c)

• Reden van grootte WKK: 

past bij het volume groen 

gas dat uit biomassa van de 

wijk zelf gemaakt kan 

worden (zelfvoorzienend).

• Reden van locatie: het 

buurtcentrum kan zo dienen 

als voorbeeld voor de wijk, 

en heeft een warmte- en 

elektriciteitsvraag die 

aansluit bij de omvang van 

de WKK.

WKK

Lage druk 

gasnet

Elektriciteitsproductie:

• PV panelen op platte daken 

en oost, zuid, west gerichte 

daken. Locaties gekozen 

volgens Zonatlas Arnhem.

• Voldoende PV te plaatsen 

voor afdekken eigen 

elektriciteitsvraag.

• Extra elektriciteitsopwekking 

met groen gas WKK bij 

buurtcentrum De Lommerd 

(zie vorige slide).

Energie-uitwisseling:

• Bij veel PV-productie 

elektriciteit uitwisselen op 

LS-niveau met de wijk via 

slimme aansturing van de 

warmtepompen en het 

gedistribueerde datacentrum 

(dataunits in elke 

deelnemende woning).

• Bij veel e-vraag de WKK 

opschakelen. Als e-vraag in 

de loop der tijd verder 

toeneemt, kunnen meer 

WKKs worden geplaatst ter 

balancering.

WKK

Geschikt voor PV
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Figuur 13: Inpassing van de warmte-infrastructuur in de wijk. 

 

 

 

Figuur 14: Inpassing van de ondergrondse warmte- en koudeopslag in de wijk. 

Rioolwisselaar 2Rioolwisselaar 1

Warmtebron

WKO-leiding

Wijkgrens

Rioolwisselaar

KWO

1

WKK

KWO

2

Omschrijving:

• Lage temp warmtenet met 

individuele warmtepompen 

met HR-ketels, gekoppeld 

aan lokaal elektriciteitsnet 

(installatiekabel).

• Wordt‘szomersgebruikt

voor koeling gebouwen.

• Ligging warmtenet overlapt 

met locatie rioolvervanging.

• Woningen die direct aan het 

warmtenet liggen, kunnen 

worden aangesloten 

(aanname: 550 woningen; 

25% van 2.255 totaal).

Warmteproductie:

• 2 rioolwarmtewisselaars.

• Restwarmte van gebouwen.

• Individuele hybride WPs.

• Gedistribueerd data-center 

(units per huis).

• WKK bij De Lommerd.

Warmte-uitwisseling:

• Uitwisseling tussen 

gebouwen via warmtenet.

Omschrijving:

• Aansluiten bij bestaand 

masterplan indeling 

ondergrondse koude- en 

warmteopslag van IF 

technology.

Warmteproductie:

• Warmteoverschot van de 

monobron van het 

fitnesscentrum benutten 

voordewijk(“sportjewijk

warm”).

• Nieuw doublet (koude en 

warmte bron) van 200 kWth

aanleggen ten zuiden van 

het Spijkerkwartier.

Warmteopslag:

• Hoge temperatuur 

dagopslag in warmtevaten 

thuis (30 – 90 graden).

• Seizoensopslag in WKO: 

overschotten van de zomer 

(fitnesscentrum, dataunits, 

riothermie) opslaan voor 

gebruik in de winter.

Spijkerkwartier

Masterplan indeling ondergrondse 

warmte- en koudebronnen in Arnhem.

Doublet

Monobron
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6.1.3 Gevolgen van het concept 

In de onderstaande tabel staat een indicatie van de gevolgen van het concept samengevat. 

 

Tabel 5: Indicatieve gevolgen van het toepassen van concept 1. 

 

 

6.1.4 Beoordeling van het concept 

Concept 1 is geoptimaliseerd naar maximale lokale energieopwekking en –uitwisseling binnen de wijk. 

Hiermee heeft het concept de volgende sterke en zwakke punten op het gebied van acceptatie, 

leveringszekerheid en duurzaamheid. 

 

Sterke punten: 

 Acceptatie: het concept sluit optimaal aan bij de uitgangspunten van de Blauwe Wijk Economie. 

Maximale lokale opwekking, maximale energie-uitwisseling, maximale synergie bij het vervangen 

van het riool. Dit bevordert de acceptatie van de oplossing op dit vlak. 

 Acceptatie: verbeterd comfort. De woningen worden geïsoleerd en er wordt een moderne 

verwarmingsinstallatie ingebouwd. Ten opzichte van de huidige situatie met slechte isolatie en 

verouderde, (open) ketels levert dit veel meer comfort, wat de acceptatie bevordert. 

 Duurzaam: het concept levert een significante bijdrage (71 %) aan het verduurzamen van de 

wijk. De energie wordt bovendien grotendeels lokaal opgewekt, wat bijdraagt aan de autonomie. 

 Leveringszekerheid (redundantie): het concept heeft een grote mate van redundantie ingebouwd. 

De jaargemiddelde warmtebalans van het KWO systeem kan altijd gecorrigeerd worden met 

riothermie. Er kan altijd teruggevallen worden op warmtelevering door het gasnet als het lage 

temperatuurnet niet beschikbaar is. Het elektriciteitsnet is dubbel uitgevoerd. Qua ontwerp is het 

Kenmerk Huidige situatie Concept 1 Eenheid

Aantal deelnemers 556 (25% van 2.255) 556 (25% van 2.255) woningen

Totale warmtevraag 6.265.000 4.700.000 kWh warmte

Totale gasvraag 712.500 39.300 m3

Totale elektravraag 2.048.000 1.375.000 kWh elektra

Investeringskosten -

€ 14.920.000

(€ 26.840 per huis) euro

Onderhoud (excl. infra incl. opwekking) 25.000 

€ 138.000

(€ 248 per huis) euro / jaar

Jaarlijkse besparing (incl. onderhoud) -

€ 511.000

(€ 920 per huis) euro / jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(excl. onderhoud) n.v.t. 29 jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(incl. onderhoud) n.v.t. 40 jaar

Reductie CO2 uitstoot 0 1.710 (71%) ton CO2 / jaar

Kosten per ton CO2 reductie per jaar n.v.t. 173 euro/ton CO2/jr
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concept daarom leveringszeker. Vanwege de complexiteit kan er bij de uitvoering echter veel mis 

gaan, wat de leveringszekerheid vermindert. Dit wordt bij de zwakke punten hieronder benoemd. 

 

Zwakke punten: 

 Acceptatie: hoewel concept 1 goed aansluit bij de Blauwe Wijk Economie, heeft het ook veel 

impact op de wijk en de huizen. De straat moet overal open om de infrastructuur (riothermie, 

warmtenet, elektriciteitsnet) aan te kunnen leggen. In de woningen moet de 

verwarmingsinstallatie worden vervangen en een rekenunit voor het datacentrum worden 

geïnstalleerd. Dit kan (tijdelijk) overlast veroorzaken, wat negatief kan uitwerken voor de 

acceptatie van dit concept. 

 Kosten: het concept is relatief duur; naar schatting 27.000 euro per woning. Binnen de gekozen 

uitgangspunten verdient het zich pas na lange tijd (30 – 40 jaar) terug. Hierbij moet wel worden 

aangetekend dat er ook wordt geïnvesteerd in de infrastructuur om inpassingen van duurzame 

energie mogelijk te maken. Dergelijke investeringen zijn in het referentiescenario (huidige 

situatie) niet meegenomen. 

 Leveringszekerheid (uitvoerbaarheid): de verschillende onderdelen van het energiesysteem zijn 

vergaand met elkaar geïntegreerd. Aangezien dit een nieuw ontwerp is, is dit vragen om 

kinderziektes. De installatiebranche zal nog niet klaar zijn om dergelijke integrale oplossingen 

gelijk goed uit te werken. Uitvoerige procesbegeleiding en nauwkeurige simulaties in de 

verschillende ontwerpfasen zijn nodig om dit concept tot een succes te kunnen maken. Dit 

aandachtpunt is erg belangrijk bij de eventuele vervolgstappen; zie ook hoofdstuk 8. 

 Faseerbaarheid: het concept is niet goed faseerbaar in aanleg, met name het lage temperatuur 

warmtenet en het KWO systeem zijn moeilijk te faseren en worden waarschijnlijk in één keer 

aangelegd. 

 

6.1.5 Bepalen consequenties voor de infrastructuur 
 

Om zicht te krijgen op de consequenties voor de infrastructuur van de wijk, is ter illustratie van de 

mogelijkheden energieconcept 1 in meer detail uitgewerkt met de integrale ontwerptool MOTER. 

Hieronder volgt een korte omschrijving van enkele inzichten die zijn opgedaan. In een vervolgtraject zijn 

uitgebreidere analyses met MOTER te adviseren om de consequenties van het definitieve concept op de 

infrastructuur nauwkeurig te kunnen voorspellen. 

 

De wijk is gemodelleerd in vier buurten. Buurt 1 tot en met 3 representeren de deelnemers in de 

bestaande wijk die niet deelnemen aan het concept. Buurt 4 representeert 500 deelnemers die wel 

deelnemen aan het concept. In de berekeningen is een deelnamepercentage van 25% aangenomen (500 

deelnemers ). 

 



 
 
 

28 

 

 
Figuur 15: Modellering van de wijk in vier buurten. 

 

Vervolgens zijn alle onderdelen van concept 1 ingevoerd, waaronder ook de infrastructuur voor 

elektriciteit, gas en warmte. Het programma MOTER is hier mee aan de slag gegaan, om een optimale 

inzet te bepalen van alle beschikbare opwekkers, afnemers, opslagmogelijkheden en infrastructuren. Het 

resultaat van deze berekeningen wordt kort geïllustreerd in de afbeeldingen op de volgende pagina’s. 

Van elk onderdeel in het model is de dynamische inzet (profielen in de tijd) op te vragen. Zo kan 

onderlinge uitwisseling tussen verschillende onderdelen en afnemers binnen het systeem worden 

geanalyseerd. Ook kunnen de optredende piekvermogens worden bekeken. 

Figuur 16 toont bijvoorbeeld de belasting van het bestaande elektriciteitsnet in buurt 4 (waar concept 1 

is toegepast), en het private elektriciteitsnet waar de hybride warmtepompen en zonnepanelen op zijn 

aangesloten. De getallen gelden voor 500 deelnemers. De maximale belasting van het bestaande 

elektriciteitsnet bedraagt circa 1 kW per woning, zoals verwacht mag worden voor een reguliere 

woonwijk. De maximale belasting van het private net wordt veroorzaakt door de 

zonnestroomproductiepiek in de zomer en bedraagt -3kW per woning. Met dit soort inzichten moet in de 

ontwerpfase van het project goed rekening worden gehouden; het private net (installatiekabel) moet op 

deze belasting gedimensioneerd worden, die een stuk hoger ligt dan in een conventionele woonwijk. 

In Figuur 17 wordt de geaggregeerde belasting van alle vier de buurten samen weergegeven, voor zowel 

gas als elektra. Te zien is dat het elektriciteitsnet (blauw) in zomer tot de nullijn zakt, maar niet er onder. 

Kennelijk is de hoeveelheid zonnestroom op het niveau van de gehele wijk nog wel te verwerken zonder 

dat er grote negatieve vermogens ontstaan. Of er lokaal wel of geen problemen ontstaan, hangt af van 

de geografische spreiding van de huizen met zonnepanelen. 

In Figuur 18 wordt getoond hoe het programma MOTER zelf voor een geoptimaliseerde inzet van 

warmtepomp en gasketel kiest op een winterdag. Gas neemt de piekvraag vanzelf over, zonder dat dit 

vooraf gescript of gesimuleerd is. 

Buurt 4 

Buurt 1 

Buurt 2 

Buurt 3 
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Figuur 16: Belasting van het bestaande elektriciteitsnet en het private elektriciteitsnet gedurende een 
jaar in buurt 4 (waar concept 1 is toegepast). 
 

 

 
 
Figuur 17: Belasting van het elektriciteitsnet en het gasnet voor buurt 1 tot en met 4 samen. 
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Figuur 18: Voorbeeld van de geoptimaliseerde inzet van warmtepomp en gasketel op een winterdag. Gas 
neemt de piekvraag vanzelf over. 

 
 
Figuur 19 laat tenslotte ter illustratie zien hoe het programma MOTER er (bij de opgegeven 
randvoorwaarden) voor kiest om het KWO systeem van de wijk te laden en ontladen gedurende het jaar. 
In de zomer wordt de warmtevoorraad geladen; aan het begin van het stookseizoen wordt deze weer 
leeggetrokken. Door middel van het opgeven van randvoorwaarden (zoals kosten voor gebruik) kunnen 
er beperkingen worden gesteld aan de inzet van warmteopslag of andere vormen van energieopslag 

binnen MOTER. 
 
 

 
 
Figuur 19: Voorbeeld van de inzet van het KWO warmtebuffer voor de wijk. 

  

warmtepomp 
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6.2 Concept 2: optimaal gemak en ontzorging 

Concept 2 is geoptimaliseerd naar maximaal gemak en ontzorging voor de deelnemers, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een traditioneel hoge temperatuur warmtenet in combinatie met lokale 

warmteopwekking uit riothermie met behulp van een warmtepomp. Hieronder volgen de details van het 

concept. 

 

6.2.1 Omschrijving van het concept 

 

Figuur 20: Hoge temperatuur, klassiek warmtenet gecombineerd met lokale warmteopwekking. 

 

Warmteinfrastructuur 

In dit concept wordt gebruik gemaakt van een gesloten, hoge temperatuur warmtenet (70 - 90 graden 

Celsius). 

De lokale warmtebronnen voor de basislast van dit net zijn een rioolwarmtewisselaar en een 

wijkdatacentrum. Een wijkwarmtepomp verhoogt de temperatuur van de rioolwarmtewisselaar naar het 

stadswarmteniveau. De warmte van het wijkdatacentrum (100 kWth) wordt gebruikt om de warmte van 

de rioolwarmtewisselaar te verwarmen voordat het water naar de warmtepomp gaat. Het 

wijkdatacentrum is een klein rekencentrum (100 kWe) dat is aangesloten op een glasvezelnet. Het 

benodigde glasvezelnet wordt tegelijk met het warmtenet aangelegd. 

Voor piekvermogen wordt gebruik gemaakt van het bestaande NUON warmtenet dat langs de wijk zal 

gaan lopen. Als alternatief hiervoor zou een HR-ketel of WKK op wijkniveau kunnen worden geplaatst. In 

de huizen hoeft alleen een afleverset voor warmte te worden geplaatst. 

Door de hoge temperatuur van het warmtenet is terugvoeden van restwarmte uit gebouwen in de wijk 

niet realistisch. 

Collectieve onderdelen:

• Hoge temperatuur 

warmtenet (50 - 90 °C).

• Collectieve warmte uit 

riothermie, wijkwarmtepomp, 

wijkketel en WKK.

• Collectieve productie elektra 

met WKK.

• Collectieve productie groen 

gas uit GFT in Weurt.

• Collectieve aanpak isolatie 

en installatie PV panelen.

• Restwarmte wijkdatacenter.

Individuele onderdelen:

• Stroomproductie met PV 

panelen op eigen daken.

Balancering en backup:

• NUON warmtenet als extra 

bron (alternatief: wijkketel).

• Gas levert hoge temp 

piekwarmte (hybride 

wijkwarmtepomp) en backup

voor riothermie.

• Piek in PV-productie 

opvangen met slimme 

aansturing wijkWP en 

wijkdatacenter.

• Piek in e-vraag opvangen 

met WKK.
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Gasinfrastructuur 

Het GFT in de hele wijk wordt ingezameld door een (nieuw op te richten) lokaal inzamelingsbedrijf en 

naar een centrale vergister bij ARN te Weurt gebracht. Daar wordt het omgezet in Groen gas. Dit groene 

gas wordt via het bestaande gasnet ingezet om een miniWKK te voeden die in het buurtcentrum De 

Lommerd is geplaatst. 

 

Elektrische infrastructuur 

De miniWKK in de Lommerd vormt een (kleine) bron van elektrische energie voor de wijk. De 

belangrijkste lokale bron van elektriciteit is echter fotoelektrische zonnepanelen. Het beschikbare 

dakoppervlak wordt helemaal volgelegd met PV-panelen; hiermee kan een deel van de elektriciteitsvraag 

van de woningen worden afgedekt op jaarbasis. Er worden zo veel mogelijk PV panelen geïnstalleerd, 

maar niet meer dan nodig voor het eigen elektriciteitsgebruik van de deelnemers in verband met de 

terugleverbeperking van de salderingsregeling. 

 

Mogelijkheden tot waardecreatie 

Er is een partij nodig die het warmtenet beheert en bereid is de benodigde investeringen te doen. Er is 

een partij nodig die het lokale datacenter beheert en exploiteert. Er is een partij nodig die het GFT 

verzamelt en verwerkt. 

 

Synergie in arbeidsslagen 

Er wordt synergie in de arbeidsslagen in de wijk bereikt door tegelijk met de vervanging van het 

verouderde riool in de wijk de volgende infrastructurele onderdelen te installeren: 

- Rioolwarmtewisselaar als warmtebron voor het lage temperatuur warmtenet 

- Glasvezelnetwerk als datainfrastructuur voor het wijkdatacenter 

- Hoge temperatuur warmtenet 

 

6.2.2 Inpassing in de wijk 

In de tabel en figuren op de volgende pagina’s wordt aangegeven waar de verschillende maatregelen in 

de wijk kunnen worden ingepast. 
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Tabel 6: Voorgestelde locaties van de verschillende maatregelen. 

 
 
 
 

Figuur 21: Inpassing in de gasinfrastructuur van de wijk. 

Maatregel Locatie Toelichting

Centrale vergister (levert 

34.000 m³ groen gas/jaar)

AVR te Weurt (16 km afstand 

hemelsbreed)

Schaalvoordelen, bestaande relatie met Arnhem, 

voorkomt overlast binnen de wijk en maakt uitvlakken 

van pieken en dalen in productie en afname mogelijk.

Groen gas WKK (11 kWe) Buurtcentrum De Lommerd Omvang WKK past bij potentie GFT afval uit de wijk; het 

buurthuis vormt zo een voorbeeldfunctie voor de wijk en 

heeft een passende warmte- en elektriciteitsvraag.

PV panelen (1.845 kWe) Plaatsen op platte en oost, zuid, 

west gerichte daken.

Locaties gekozen volgens Zonatlas Arnhem. 

Kosteneffectieve manier om lokaal stroom op te wekken.

Wijkdatacenter (100 kWe) Klein datacenter (niet 

gedistribueerd) plaatsen in de wijk 

ten behoeve van warmtelevering.

Aanleg glasvezel bij rioolvervanging maakt lokaal 

datacenter mogelijk. Dit levert extra warmte voor het 

warmtenet (invoeden op LT deel van riothermie).

Riothermie

tracé 1 (920 kWth)

Kastanjelaan – Dijkstraat -

Rietgrachtstraat

Tracé staat reeds gepland voor rioolvervanging, 

voldoende debiet voor riothermie (15 l/s)

Riothermie

tracé 2 (450 kWth)

Boulevard Heuvelink Tracé staat reeds gepland voor rioolvervanging, 

voldoende debiet voor riothermie (10 l/s)

Warmtepomp (water-

water)

Op wijkniveau (voor 556 

deelnemers)

Temperatuur van riothermie verhogen tbv lokale hoge 

temperatuur warmtenet.

Hoge temperatuur 

warmtenet (5.560 kWth)

Meerdere straten; ca 2.500 m. Kostenefficiënt aan te leggen doordat het tracé 

grotendeels overlapt met vervangingsplannen voor 

riolering. Koppeling met de diverse warmtebronnen in de 

wijk (KWO 1 en 2, riothermie 1 en 2, WKK, gebouwen).

Externe warmtelevering NUON restwarmte Additionele warmte* van NUON gebruiken tbv hoge 

temperatuur verwarming en douchewater en als backup. 

* deze extra warmte kan desgewenst  ook geleverd 

worden door een buurtketel ipv door NUON restwarmte.

Gasstation

Gasstation

Gasstation

Gasstation

Gasproductie:

• Levering van groen gas door 

ARN te Weurt, gemaakt uit 

GFT dat verzameld wordt in 

het Spijkerkwartier.

• Centrale productie in Weurt

geeft schaalvoordelen, 

voorkomt overlast binnen de 

wijk en maakt uitvlakken van 

pieken en dalen in productie 

en afname van groen gas 

mogelijk.

Groen gas WKK:

• WKK van 11 kWe plaatsen 

bij buurtcentrum De 

Lommerd (Spijkerstraat 

185c)

• Reden van grootte WKK: 

past bij het volume groen 

gas dat uit biomassa van de 

wijk zelf gemaakt kan 

worden (zelfvoorzienend).

• Reden van locatie: het 

buurtcentrum kan zo dienen 

als voorbeeld voor de wijk, 

en heeft een warmte- en 

elektriciteitsvraag die 

aansluit bij de omvang van 

de WKK.

WKK
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Figuur 22: Inpassing van zonnepanelen en PV in de wijk. 

 
 
 
 

 

Figuur 23: Inpassing van de warmte-infrastructuur in de wijk. 

 

Elektriciteitsproductie:

• PV panelen op platte daken 

en oost, zuid, west gerichte 

daken. Locaties gekozen 

volgens Zonatlas Arnhem.

• Voldoende PV te plaatsen 

voor afdekken eigen 

elektriciteitsvraag.

• Extra elektriciteitsopwekking 

met groen gas WKK bij 

buurtcentrum De Lommerd 

(zie vorige slide).

Energie-uitwisseling:

• Bij veel PV-productie 

elektriciteit uitwisselen op 

LS-niveau met de wijk via 

slimme aansturing van de 

warmtepompen en het 

gedistribueerde datacentrum 

(dataunits in elke 

deelnemende woning).

• Bij veel e-vraag de WKK 

opschakelen. Als e-vraag in 

de loop der tijd verder 

toeneemt, kunnen meer 

WKKs worden geplaatst ter 

balancering.

WKK

Geschikt voor PV

Rioolwisselaar 2Rioolwisselaar 1

WKK,

ketel,

& WP

Data

centerWarmtebron

WKO-leiding

Wijkgrens

Rioolwisselaar

Omschrijving:

• Hoge temp warmtenet met 

collectieve warmtepomp.

• Ligging warmtenet overlapt 

met locatie rioolvervanging.

• Woningen die direct aan het 

warmtenet liggen, kunnen 

worden aangesloten 

(aanname: 550 woningen; 

25% van 2.255 totaal).

Warmteproductie:

• Koppeling NUON net.

• Rioolwarmtewisselaars

• Collectieve warmtepomp, 

ketel en WKK.

• Restwarmte van klein 

datacenter in de wijk.

Warmte-uitwisseling:

• Lokale bronnen worden 

aangevuld met NUON 

warmtenet.

• Uitwisseling tussen huizen 

niet realistisch ivm hoge 

temperatuur van het net (te 

hoog om restwarmte kwijt te 

kunnen).
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6.2.3 Gevolgen van het concept 

In de onderstaande tabel staat een indicatie van de gevolgen van het concept samengevat. 

 

Tabel 7: Indicatieve gevolgen van het toepassen van concept 2. 

 

 

6.2.4 Beoordeling van het concept 

Concept 2 is geoptimaliseerd naar maximaal gemak en ontzorging voor de deelnemers, waarbij wel 

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot lokale energieopwekking en –uitwisseling. Hiermee 

heeft het concept de volgende sterke en zwakke punten op het gebied van acceptatie, 

leveringszekerheid en duurzaamheid: 

 

Sterke punten: 

 Acceptatie: verbeterd comfort. De woningen worden geïsoleerd en er wordt een afleverset voor 

warmte ingebouwd. Ten opzichte van de huidige situatie met slechte isolatie en verouderde, 

(open) ketels levert dit veel meer comfort wat de acceptatie kan bevorderen. 

 Gemak en ontzorging: de deelnemers hoeven niets te regelen en er hoeft alleen maar een 

afleverset te worden ingebouwd in hun woning. 

 Door schaalvoordelen valt de totale investering lager uit dan bij optie 1 (> factor 2). 

Daarentegen is het systeem minder duurzaam dan optie 1, en wordt er niet geïnvesteerd in de 

elektrische infrastructuur, wat al dan niet tot problemen kan leiden bij de inpassingen van het 

beoogde vermogen aan PV zonnepanelen in de wijk, afhankelijk van de geografische verdeling 

van de deelnemers met zonnepanelen over de wijk (zie MOTER berekeningen bij concept 1). 

Kenmerk Huidige situatie Concept 2 Eenheid

Aantal deelnemers 556 (25% van 2.255) 556 (25% van 2.255) woningen

Totale warmtevraag 6.265.000 5.638.000 (20% warmteverlies) kWh warmte

Totale gasvraag 712.500 0 m3

Totale elektravraag 2.048.000 1.800.000 kWh elektra

Investeringskosten -

€ 13.300.000

(€ 23.850 per huis) euro

Onderhoud (excl. infra incl. opwekking) 25.000 

€ 95.000

(€ 171 per huis) euro / jaar

Jaarlijkse besparing (incl. onderhoud) -

€ 443.000

(€ 800 per huis) euro / jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(excl. onderhoud) n.v.t. 30 jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(incl. onderhoud) n.v.t. 38 jaar

Reductie CO2 uitstoot 0 1.560 (64%) ton CO2 / jaar

Kosten per ton CO2 reductie per jaar n.v.t. 91 euro/ton CO2/jr
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Zwakke punten: 

 Acceptatie: de deelnemers worden gedwongen om warmte af te nemen tegen de tarieven van de 

warmteleverancier. Dit geeft minder keuzevrijheid dan bij de andere twee concepten. 

 Kosten: het concept is welliswaar minder duur dan concept 1, maar kost nog altijd naar schatting 

24.000 euro per woning, en daarmee een stuk duurder dan concept 3. 

 Duurzaam: het concept levert een mindere bijdrage (64 %) aan het verduurzamen van de wijk 

dan concept 1. 

 Leveringszekerheid (beschikbaarheid in de toekomst): met een traditioneel warmtenet stel je 

jezelf afhankelijk van de beschikbaarheid van restwarmte in de toekomst. Een mogelijke 

oplossing om dit af te vangen is het installeren van een buurtWKK of buurtketel om de piekvraag 

af te kunnen dekken. 

 Faseerbaarheid: het concept is niet goed faseerbaar in aanleg, met name het hoge temperatuur 

warmtenet. 

 

6.3 Concept 3: optimale keuzevrijheid en benutting bestaande 

infrastructuren 

Concept 3 is geoptimaliseerd naar maximale keuzevrijheid van de individuele wijkbewoner, waarbij 

optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande energie-infrastructuren om toch te verduurzamen. 

Hieronder volgen de details van het concept. 

 

6.3.1 Omschrijving van het concept 

 

Figuur 24: Individuele hybride warmtepompen en microWKKs in een slim energienetwerk.  

Collectieve onderdelen:

• Collectief smart grid

(matching binnen de wijk)

• Collectieve aanpak isolatie 

en PV.

• Collectieve koppeling aan 

glasvezelkabel t.b.v. smart 

grid en gedistribueerd 

datacenter.

Individuele onderdelen:

• Individuele hybride WPs.

• Stroomproductie met PV 

panelen op eigen daken.

• Warmte- en stroomproductie 

met individuele micro WKKs.

• Warmteproductie met 

individuele rekenunits van 

een gedistribueerd 

datacenter in huis.

Balancering en backup:

• Gas levert hoge temp 

piekwarmte (hybride WPs) 

en backup voor riothermie.

• Piek in PV-productie 

opvangen met slimme WPs

en units van datacenter.

• Piek in e-vraag opvangen 

met WKK.
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Warmteinfrastructuur 

In concept 3 wordt niet gebruik gemaakt van een warmtenet, maar van individuele oplossingen voor het 

verduurzamen van de verwarmingssystemen. Woningen worden verwarmd met warmtepomp in 

combinatie met een HR-ketel (hybride warmtepompen). De warmtepompen halen warmte uit de 

buitenlucht en leveren basislast voor verwarming.  

Naast warmtepompen worden in 100 van de 500 woningen rekenunits van een gedistribueerd 

datacentrum geïnstalleerd. De rekenunits zijn aangesloten op een glasvezelnet en leveren aanvullende 

warmte voor de basislast van de verwarming van de woningen. ’s Zomers wordt de overtollige warmte 

weggegooid (lozen op de buitenlucht).  

De HR-ketels leveren piekvermogen voor het leveren van hoge temperatuur warmte (70 – 90 graden 

Celsius) op momenten dat dat nodig is, zoals voor het naverwarmen van tapwater en voor koude dagen 

in de winter. 

 

Gasinfrastructuur 

Het GFT in de hele wijk wordt ingezameld door een (desgewenst nieuw op te richten) lokaal 

inzamelingsbedrijf en naar een centrale vergister bij ARN te Weurt gebracht. Daar wordt het omgezet in 

Groen gas. Dit groene gas wordt via het bestaande gasnet ingezet om microWKKs op basis van 

brandstofcellen (60 stuks; afgestemd op de groen gas productie uit GFT) te voeden. Deze zijn in 

appartementencomplexen geplaatst in combinatie met de hybride warmtepompen, en kunnen meerdere 

woningen van elektriciteit en warmte voorzien om het aantal draaiuren te kunnen maximaliseren. 

 

Elektrische infrastructuur 

De 60 microWKKs vormen een (beperkte) bron van elektrische energie voor de wijk. De belangrijkste 

lokale bron van elektriciteit is echter fotoelektrische zonnepanelen. Het beschikbare dakoppervlak wordt 

helemaal volgelegd met PV-panelen; hiermee kan een significant deel van de elektriciteitsvraag van de 

woningen worden afgedekt op jaarbasis. Er worden zo veel mogelijk PV panelen geïnstalleerd, maar niet 

meer dan nodig voor het eigen elektriciteitsgebruik van de deelnemers inclusief het verbruik van de 

warmtepompen, in verband met de terugleverbeperking van de salderingsregeling. 

Om congestie in het laagspanningsnet zo veel mogelijk te beperken, wordt een 

energiemanagementsysteem aangelegd op basis van een smart grid. De warmtepompen, microWKKs en 

zonnepanelen worden van intelligentie voorzien en op dit smart grid aangesloten. In de woningen wordt 

een energiemanagementsysteem geïnstalleerd in de meterkast. Dit wordt op het glasvezelnet 

aangesloten. 

 

Waardecreatie 

Er is een partij nodig die het slimme energiesysteem ontwikkeld en implementeert. Er zijn 

waardeproposities rond congestiemanagement nodig om deelnemers te interesseren om deel te nemen 

aan het energiemanagementsysteem. Wanneer dit systeem er is, kunnen allerlei aanvullende diensten 

(b.v. rond het Internet of Things) worden aangeboden die gebruik maken van de beschikbare data en 

connectiviteit, zoals slim wit- en bruingoed. Er is een partij nodig die het GFT afval verzamelt en 

transporteert. Wanneer gekozen wordt voor een leaseconstructie is er een partij nodig die de benodigde 
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investeringen doet in de warmtepompen en deze beheert en exploiteert. Er is een partij nodig die het 

gedistribueerde datacenter beheert en exploiteert. 

 

Synergie in arbeidsslagen 

Er wordt synergie in de arbeidsslagen in de wijk bereikt door tegelijk met de vervanging van het 

verouderde riool in de wijk een glasvezelnetwerk als datainfrastructuur voor het wijkdatacenter en het 

smart grid te installeren. 

 

6.3.2 Inpassing in de wijk 

Hieronder wordt aangegeven waar de verschillende maatregelen in de wijk kunnen worden ingepast: 

 

Tabel 8: Gekozen locaties van de verschillende maatregelen. 

 

Gasinfrastructuur:  

- Geen aanpassingen.  

 

Elektrische infrastructuur:  

- Smart grid installeren en daaraan PV panelen, warmtepompen en microWKKs koppelen;  

- Geen aanpassingen aan het net zelf. 

Maatregel Locatie Toelichting

Centrale vergister (levert 

34.000 m³ groen gas/jaar)

AVR te Weurt (16 km afstand 

hemelsbreed)

Schaalvoordelen, bestaande relatie met Arnhem, 

voorkomt overlast binnen de wijk en maakt uitvlakken 

van pieken en dalen in productie en afname mogelijk.

60 MicroWKKs op basis 

van brandstofcellen 

(90 kWe, 40 kWth in totaal)

Appartementen De elektriciteitsproductie van de microWKKs helpt om de 

elektriciteitsvraag van de hybride warmtepompen te 

balanceren.  Het aantal microWKKs is gekoppeld aan de 

hoeveelheid groen gas productie uit lokale biomassa.  

Het systeem is gekoppeld aan warmtebuffers (ca 200 

liter).

PV panelen (1.845 kWe) Plaatsen op platte en oost, zuid, 

west gerichte daken.

Locaties gekozen volgens Zonatlas Arnhem. 

Kosteneffectieve manier om lokaal stroom op te wekken.

Gedistribueerd datacenter Units plaatsen in 100 woningen. Aanleg glasvezel bij rioolvervanging maakt 

gedistribueerd datacenter mogelijk. Dit levert zonder 

meerkosten  warmte aan de woningen tijdens het 

stookseizoen. In de zomer overschot afvoeren naar 

buitenlucht.

Hybride WP (lucht-water 

warmtepomp + HR ketel)

In de individuele huizen (556 

deelnemers)

Bij gematigde buitentemperaturen (>5 graden Celsius) 

warmte onttrekken aan de buitenlucht met de 

warmtepomp. De HR ketel wordt gebruikt om hoge 

temperatuur te leveren voor verwarming tijdens koude 

dagen en voor douchewater. Systeem is uitgerust met 

een warmtebuffer (ca 300liter). Gas vormt tevens backup

in geval van problemen.

Slimme aansturing Virtueel (digitale koppeling) MicroWKKs en hybride warmtepompen voorzien van 

slimme aansturing ten behoeve van 

congestiemanagement op het lokale elektriciteitsnet.
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Figuur 25: Inpassing van zonnepanelen in de wijk. 

 

6.3.3 Gevolgen van het concept 

In de onderstaande tabel staat een indicatie van de gevolgen van het concept samengevat. 

 

Tabel 9: Indicatieve gevolgen van het toepassen van concept 3. 

 

Elektriciteitsproductie:

• PV panelen op platte daken 

en oost, zuid, west gerichte 

daken. Locaties gekozen 

volgens Zonatlas Arnhem.

• Maximaal PV plaatsen ten 

behoeve van afdekken eigen 

elektriciteitsvraag inclusief 

verbruik warmtepomp.

Energie-uitwisseling:

• Bij veel PV-productie 

elektriciteit uitwisselen op 

LS-niveau met de wijk via 

slimme aansturing van de 

warmtepompen en het 

gedistribueerde datacentrum 

(dataunits in elke 

deelnemende woning).

Geschikt voor PV

Kenmerk Huidige situatie Concept 3 Eenheid

Aantal deelnemers 556 (25% van 2.255) 556 (25% van 2.255) woningen

Totale warmtevraag 6.265.000 4.700.000 kWh warmte

Totale gasvraag 712.500 107.000 m3

Totale elektravraag 2.048.000 1.440.000 kWh elektra

Investeringskosten -

€ 7.770.000

(€ 14.000 per huis) euro

Onderhoud (excl. infra incl. opwekking) 25.000 

€ 65.000

(€ 116 per huis) euro / jaar

Jaarlijkse besparing (incl. onderhoud) -

€ 484.000

(€ 870 per huis) euro / jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(excl. onderhoud) n.v.t. 16 jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(incl. onderhoud) n.v.t. 19 jaar

Reductie CO2 uitstoot 0 1.547 (64%) ton CO2 / jaar

Kosten per ton CO2 reductie per jaar n.v.t. 53 euro/ton CO2/jr
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6.3.4 Beoordeling van het concept 

Concept 3 is geoptimaliseerd naar maximale keuzevrijheid voor de bewoners, waarbij tegelijk optimaal 

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot lokale energieopwekking en –uitwisseling via een 

smart elektriciteitsnet. Hiermee heeft het concept de volgende sterke en zwakke punten: 

 

Sterke punten: 

 Acceptatie: dit concept scoort het beste op acceptatie doordat dit concept de meeste 

keuzevrijheid mogelijk maakt. Elk huishouden kan individueel kiezen voor deelname. 

 Acceptatie: verbeterd comfort. De woningen worden geïsoleerd en er wordt een moderne 

verwarmingsinstallatie ingebouwd. Ten opzichte van de huidige situatie met slechte isolatie en 

verouderde, (open) ketels levert dit veel meer comfort, wat de acceptatie bevordert. 

 Kosten: dit concept scoort het beste op kosten. De investeringskosten zijn het laagste, doordat 

er alleen gebruik gemaakt wordt van bestaande energie-infrastructuren (gas en elektriciteit). 

Hierbij geldt wel dezelfde kanttekening als bij concept 2, namelijk dat de inpassing van het 

beoogde vermogen aan PV panelen mogelijk tot congestieproblemen in het elektriciteitsnet kan 

leiden. Zie ook de zwakke punten hieronder. 

 Faseerbaarheid: door de individuele aanpak per woning is dit concept zeer goed faseerbaar. Er 

zijn wel schaalvoordelen te behalen als zo veel mogelijk woningen tegelijk worden aangepakt. 

 

Zwakke punten: 

 Acceptatie: hoewel de keuzevrijheid hoog is in dit concept, dienen er wel aanpassingen plaats te 

vinden in de woningen (vervanging van de verwarmingsinstallatie, installatie van smart grid met 

slimme apparatuur en connectie in de meterkast). Dit kan (tijdelijk) overlast geven voor de 

deelnemers, wat de acceptatie in negatieve zin kan beïnvloeden. 

 Leveringszekerheid (belasting van het elektriciteitsnet): in het concept wordt een groot 

vermogen aan PV panelen geïnstalleerd in de wijk (1.845 kW). Afhankelijk van spreiding van de 

deelnemers over de wijk kan dit in de zomer tot lokale overbelasting van het distributienet 

zorgen (>3 kW gelijktijdige belasting per woning). 

 Duurzaam: het concept levert een mindere bijdrage (64 %) aan het verduurzamen van de wijk 

dan concept 1 en is afhankelijk van de duurzaamheid van de elektriciteit en het gas dat 

geïmporteerd wordt in de wijk. 

 

6.4 Samenvatting resultaten 

In Tabel 10 en Figuur 26 wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de drie energieconcepten. In 

alle gevallen is het energiegebruik van een datacentrum van 100 kWe meegerekend (0,2 kW per woning 

gemiddeld). 

Alle drie de concepten leiden tot een significante reductie van de energievraag (gas en elektriciteit) ten 

opzichte van de huidige situatie in de wijk. Dit wordt deels veroorzaakt door isolatie van de woning (25% 

reductie van warmtevraag), deels door het gebruik van efficiëntere energieopwekkers (warmtepompen 

en WKK in plaats van gasketels) en deels door het opwekken van lokale energie (zonnepanelen, groen 

gas). De details van deze berekeningen zijn te vinden in bijlage A4. 
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Tabel 10: Vergelijking van de gevolgen van de drie energieconcepten. 

 

 

Van de drie energieconcepten heeft concept 1 (LT warmtenet) de laagste energievraag. Dit komt door 

het hoge opwekrendement dat met riothermie en KWO wordt verkregen. De resterende gasvraag wordt 

veroorzaakt door de inzet van de HR-ketels voor het leveren van hoge temperatuur piekvermogen. 

Concept 2 heeft van de drie concepten het hoogste energiegebruik. Dit komt doordat het warmtenet zelf 

20% warmteverlies heeft. Daarnaast moet alle warmte tot hoge temperatuur worden opgewaardeerd, 

waardoor het opwekrendement lager is dan in concept 1 en 3. 

De energievraag van concept 3 ligt tussen die van 1 en 2 in. Het opwekrendement is lager dan bij 

concept 1 (gebruik van buitenlucht als warmtebron voor de warmtepompen levert een lager rendement 

dan gebruik van riothermie). Er is echter geen warmteverlies van een warmtenet zoals in concept 2. 

 

 

Figuur 26: Vergelijking van de energievraag van de drie energieconcepten.  

Kenmerk Huidig Concept 1 Concept 2 Concept 3 Eenheid

Aantal deelnemers 556 556 556 556 woningen

Totale warmtevraag 6.265.000 4.700.000 5.638.000 4.700.000 kWh warmte

Totale gasvraag 712.500 39.300 0 107.000 m3

Totale elektravraag 2.048.000 1.375.000 1.800.000 1.440.000 kWh elektra

Investeringskosten -

€ 14.920.000

€ 26.840 

€ 13.300.000

€ 23.850

€ 7.770.000

€ 14.000

€

€/woning

Onderhoud (excl. infra incl. 

opwekking) 25.000

€ 138.000

€ 248

€ 95.000

€ 171 

€ 65.000

€ 116

€/jaar

€/jaar/woning

Jaarlijkse besparing (incl. onderhoud) -

€ 511.000

€ 920

€ 443.000

€ 800 

€ 484.000

€ 870

€/jaar

€/jaar/woning

Eenvoudige terugverdientijd 

(excl. onderhoud) n.v.t. 29 30 16 jaar

Eenvoudige terugverdientijd 

(incl. onderhoud) n.v.t. 40 38 19 jaar

Reductie CO2 uitstoot 0 1.710 (71%) 1.560 (64%) 1.547 (64%) ton CO2 / jaar

Kosten per ton CO2 reductie per jaar n.v.t. 173 91 53 euro/ton CO2/jr
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7 ENERGIECONCEPTEN WILDEMANBUURT 

In dit hoofdstuk worden concrete voorstellen gedaan voor een optimale, toekomstbestendige inrichting 

van de energievoorziening van de Wildemanbuurt. Om het energieverbruik van de wijk te verduurzamen 

zijn er verschillende technieken onderzocht voor toepassing op delen van de wijk. Door toepassing van 

deze technieken kan de volledige wijk aangepakt worden. Om de haalbaarheid en impact van de 

technieken te beoordelen worden deze individueel behandeld. 

Toepassing van zon-pv op alle geschikte daken in de wijk. 

1) Aansluiting van drie galerijflats op het bestaande warmtenet 

2) Toepassing van semi-collectieve luchtwarmtepompen in de portiekflats 

3) Toepassing van warmtewinning met een ventilatieluchtwarmtepomp op 30 winkels met 

bovenliggende appartementen 

4) Toepassing van micro-WKK’s in de galerijflats 

5) Toepassing van wijk-WKK’s in combinatie met de aanleg van een lokaal warmtenet. 

 

Uit de analyse blijkt dat: 

 de toepassing van wijk WKK’s het grootste verduurzamingspotentieel heeft maar tegelijkertijd 

moet hiervoor ook veruit het meest geïnvesteerd worden.  

 De toepassing van warmtepompen relatief duur is en met de huidige CO2-emissie van grijze 

stroom maar een zeer beperkt verduurzamingspotentieel heeft. 

 Enkel de toepassing van zon-pv en de aansluiting op het bestaande warmtenet een positieve 

business case hebben. 

 

Let op: in alle scenario’s is gerekend met de energieprijzen achter de meter. Er is geen 

zekerheid over of deze tarieven ook daadwerkelijk aangehouden mogen worden. Daarbij hebben de 

energietarieven grote invloed op de business case. Wanneer er met het zuivere energietarief (excl. 

energiebelasting en BTW) gerekend wordt is de business case voor alle scenario’s negatief. De hieronder 

gepresenteerde analyse is een analyse op hoofdlijnen per technologie.  In de vervolgfase zal het 

voorkeursscenario nader uitgewerkt worden waarbij de taken, rollen en de business case per partner 

uitgewerkt wordt.  
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7.1 Samenvattende resultaten van de scenario’s 
 
De verschillende technieken en de toepassing daarvan in de Wildmanbuurt worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Case 1:  Zon-PV 

In de Wildemanbuurt is veel geschikt dakoppervlak beschikbaar voor toepassing van zon-pv. Door 

plaatsing van zonnepanelen op daken die zuidelijk, oostelijk en westelijk gericht zijn kan een aanzienlijk 

deel van het dakoppervlak gevuld worden. Enige beperking hierin zijn obstakels op het dak zelf en 

beschaduwing van bomen. Uitgaande van 7600 m2 netto nuttig dakoppervlak kan er 916 MWh per jaar 

opgewekt worden. Dit resulteert in een CO2 emissie reductie van 482 ton CO2 per jaar. De piekbelasting 

van 1.1 MWpiek kan via het bestaande net teruggeleverd worden. De toepassing van zon-pv levert een 

positieve business case met een totale bate van bijna 90.000 euro per jaar na afschrijving en onderhoud. 

De Wildemandbuurt is zeer geschikt voor toepassing van zon-pv vanwege het beschikbare dakoppervlak. 

De daken zijn velal eigendom van ofwel een woningbouwvereniging of van een vereniging van eigenaren. 

Daarmee is een collectief systeem het meest aangewezen. Toepassing van collectieve zon-pv-systemen 

is makkelijk copieerbaar/toepasbaar in andere wijken en gebieden in Nederland. 

 
Tabel 11 Kentallen case zon-pv 

CO2 uitstoot reductie  482 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 2.614 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie -€ 187 €/ton CO2/j 

Investering € 1.259.280 € 

Opbrengst  € 178.082 €/jaar 

Totale baten  € 89.933 €/jaar 

Terugverdientijd 7 Jaar 

 
 
 
Case 2: Warmtenet 

Er loopt een warmtedistributieleiding door de Wildemandbuurt. Twee galerijflats zijn hier op aangesloten 

voor warmtelevering. De overige drie flats kunnen hier op een zelfde manier op aangesloten worden. 

Door het niet meer dan anders principe zit hier financieel geen voordeel in voor de bewoners. Uitgaande 

van duurzame restwarmte resulteert dit in een emissiereductie van 743 ton CO2 per jaar. Omdat het 

warmtenet al in de wijk ligt en het relatief eenvoudig is om een flat aan te sluiten is de investering 

beperkt. De aansluiting van de flats levert een positieve business case met een totale bate van bijna 

70.000 euro per jaar na afschrijving en onderhoud. De flats in de Wildemanbuurt zijn zeer geschikt voor 

aansluiting op het warmtenet vanwege de zeer nabije ligging van een bestaand warmtenet. 

Warmtelevering aan de overige panden is zinvol als het gehele pand of de gehele straat overschakelt 

naar warmte. De financiële haalbaarheid van deze aansluitingen moet dan verder worden uitgezocht.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 27 weergave van de case 1 
zon-pv. 
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Tabel 12 Kentallen case 2 warmtenet 

CO2 uitstoot reductie  743 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 1.780 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie -€ 185 €/ton CO2/j 

Investering € 1.322.000 € 

Opbrengst  € 206.216 €/jaar 

Totale baten € 137.686 €/jaar 

Terugverdientijd 8 jaar 

 
 
 
Case 3 Hybride warmtepomp 

Door toepassing van warmtepompen kan er warmte uit de buitenlucht gewonnen worden voor de 

verwarming van panden. Binnen de Wildemandbuurt zijn veel portiekflats waar een semi-collectieve 

hybride warmtepomp gerealiseerd kan worden.  Hiervoor wordt er per blok van 4 tot 12 appartementen 

één warmtepomp gerealiseerd met een collectief lagetemperatuur warmtenet. De warmtepomp levert 

hierbij 80% van de warmtevraag. De appartementen behouden hun individuele gasaansluiting om te 

koken en voor piekverwarming. Het is hierbij zelfs mogelijk om warmte uit te wisselen via het collectieve 

warmtenet. Toepassing van dit concept op de portiekflats levert een CO2 emissiereductie van 256 ton 

per jaar. De benodigde investering van 5,8 miljoen is hoog. Daarbij heeft dit project een negatieve 

business case van ruim -600.000 euro per jaar op basis van de opbrengsten, onderhoudskosten en 

afschrijving. Met een piekbelasting van bijna 3 MWe zal het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden. 

De Wildemanbuurt is geschikt voor toepassing van hybride warmtepompsystemen. De gestapelde bouw 

maakt een semi-collectieve oplossing interessant, een belemmering is de benodigde ruimte die nodig is 

voor de toepassing van de systemen. 

 
Tabel 13 Kentallen case 3 hybride warmtepomp 

CO2 uitstoot reductie  256 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 22.823 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie € 2.403 €/ton CO2/j 

Investering € 5.840.000 € 

Opbrengst  € 66.391 €/jaar 

Totale baten -€ 614.942 €/jaar 

Terugverdientijd negatief jaar 

 
 
 

 

 

 

 

Figuur 28 weergave van case 
2 warmtenet. 

Figuur 29 weergave van case 3 
hybride warmtepomp. 



 
 
 

45 

 

Case 4 Ventilatiewarmtepomp bij winkel en bovenliggende appartementen 

Aan de Osdorperbanweg zijn dertig winkels gevestigd met bovenliggend appartement. In drie 

winkelpanden zijn bakkers gevestigd met open ovens. De warmte van deze panden en de overige 

winkels kan via de ventilatielucht gewonnen worden door middel van een warmtepomp. Deze warmte 

kan via een lagetemperatuurnet uitgewisseld worden met de bovenliggende appartementen. De winkels 

en appartementen houden hierbij hun individuele gas- en elektriciteitsaansluiting onder andere voor piek 

warmtelevering. Door toepassing van dit systeem wordt  12 ton CO2 emissie reductie behaald. Het 

project heeft echter een negatieve business case van ruim -25.000 euro per jaar op basis van de 

opbrengsten, onderhoudskosten en afschrijving. De piekbelasting van 120 kW kan via het bestaande net 

geleverd worden mits dit goed ingepast wordt en er geen andere grote belastingen aangesloten worden 

op het net.  

Een klein deel van de Wildemanbuurt is geschikt voor toepassing van ventilatieluchtwarmtepompen. 

Deze zijn vooral geschikt voor toepassing in panden met een actieve ventilatie. Belemmering hierin is de 

aanleg van de benodigde ruimte voor een ventilatiesysteem, als deze nog niet aanwezig is.  

 

 
 
 
Tabel 14 Kentallen case 4 ventilatieluchtwarmtpomp. 

CO2 uitstoot reductie  12 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 20.453 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie € 2.197 €/ton CO2/j 

Investering € 240.000 € 

Opbrengst  € 2.214 €/jaar 

Totale baten -€ 25.786 €/jaar 

Terugverdientijd negatief jaar 

 
 
 
Case5: Micro-WKK’s voor toepassing in de galerijflats 

Door toepassing van micro-wkk’s kan zowel warmte als kracht opgewekt worden. Vanwege de deels 

collectieve warmtevoorzieining in de galerijflats en de gecombineerde warmte- en krachtvraag van de 

flats is de plaatsing van micro-wkk’s mogelijk zinvol. Per flat worden vijf micro-wkk’s geplaatst met een 

gezamenlijk vermogen van 10 kWe per flat met een resulterende elektricteitsproductie van ruim 165.000 

kWhe per flat. Door plaatsing van de micro-wkk’s kan 400 ton CO2 emissie gereduceerd worden.  Het 

project heeft echter een negatieve business case van -100.000 euro per jaar op basis van de 

opbrengsten, onderhoudskosten en afschrijving. De piekbelasting van 50 kW productie kan zonder 

problemen binnen het bestaande net ingepast worden. 

De toepassing van micro-wkk’s is zeer geschikt voor toepassing in gestapelde bouw met een collectief 

verwarmingssysteem. Daarmee zijn vooral de flats in de Wildemanbuurt geschikt.  

 

 

 

Figuur 30 weergave van case 4 
ventilatieluchtwarmtepomp. 
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Tabel 15 Kentallen case 5 micro-wkk’s 

CO2 uitstoot reductie  400 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 2.499 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie € 40 €/ton CO2/j 

Investering € 1.000.000 € 

Opbrengst  € 99.975 €/jaar 

Totale baten -€ 100.025 €/jaar 

Terugverdientijd negatief jaar 

 
 
 
Case 6: Wijk WKK 

Door realisatie van vijf WKK’s in de wijk kan zowel warmte als kracht geleverd worden. Voor 

warmtelevering aan de wijk zal een lokaal warmtenet gerealiseerd worden. Het gezamenlijk vermogen 

van de WKK’s is 2 MWe. Omdat er alleen maar afname is in het gebied kan dit vermogen ingepast 

worden in het huidige net. Door toepassing van wijk WKK’s kan ruim 2 kton CO2 emissie gereduceerd 

worden. Onder andere vanwege het realiseren van een lokaal warmtenet is de investering van ruim 19 

miljoen euro hoog. Het project als geheel heeft een negatieve business case van ruim -500.000 euro per 

jaar inclusief opbrengsten, afschrijving en onderhoud. 

Realisatie van een wijk WKK is niet makkelijk toepasbaar in de Wildemanbuurt terwijl deze wel een forse 

CO2 reductie tot stand brengt. Naast de aanleg van het warmtenet moet er ook in de WKK-geinvesteerd 

worden, dat vergt hoge investeringen. 

 

Tabel 16 Kentallen case 5 micro-wkk’s 

CO2 uitstoot reductie  2.280 ton CO2/jaar 

Investering per ton CO2-reductie € 8.407 €/ton CO2  

Totale kosten per ton CO2-reductie € 235 €/ton CO2/j 

Investering € 19.163.333 € 

Opbrengst  € 874.370 €/jaar 

Totale baten -€ 535.100 €/jaar 

Terugverdientijd negatief jaar 

 
 
 

Samenvattend: in de Wildemanbuurt is het economisch zinvol om zon-pv te realiseren op de daken in de 

wijk en om het warmtenet aan te sluiten op de drie galerijflats. Om extra CO2-emissie te reduceren kan 

er gewerkt worden aan de toepassing van micro-wkk’s in de galerijflats. De toepassing van 

warmtepompen is relatief duur en levert weinig CO2 emissie reductie op. De toepassing van wijk-WKK’s 

in combinatie met de realisatie van een lokaal warmtenet vergt veruit de hoogste investering maar levert 

wel de meeste CO2 reductie. 

 

Figuur 31 weergave van case 5 
micro wkk’s. 

Figuur 32 weergave van case 5 
micro wkk’s. 
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7.2 Kansen voor waarde in de wijk (meervoudige waardecreatie) 
 

Vrijwel alle woningen zijn in eigendom bij Woningbouw Corporaties. Dit biedt mogelijkheden voor een 

projectmatige aanpak waarbij de corporaties een belangrijke rol spelen bij de financiering. Voor de 

bewoners zouden de maatregelen moeten leiden tot lagere woonlasten. Daarnaast kan een deel van de 

revenuen worden ingezet voor verbetering van het leefklimaat.  

Bewoners in de wijk kunnen worden opgeleid als energieadviseur voor de overige bewoners en/of zij 

kunnen worden ingezet bij de installatie en het beheer van de verschillenden maatregelen. Daarnaast 

lijken er mogelijkheden voor het opzetten van een buurt-energiebedrijf dat zich onder meer bezighoudt 

met het inzamelen en de logistiek van de GFT-stromen voor de wijkvergister. Hiermee kan structureel 

worden bijdragen aan werkgelegenheid in de wijk.  
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8 VERVOLGSTAPPEN SPIJKERKWARTIER 

In dit hoofdstuk wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst: welke stappen moeten er worden 

genomen om te kunnen komen tot de implementatie van een integraal energieconcept in de wijk. Ook 

wordt er een overzicht gegeven van de stappen die op dit moment al in gang gezet zijn. 

In het Spijkerkwartier worden momenteel in samenwerking met de wijk, Alliander DGO en de gemeente 

Arnhem de mogelijkheden verkend van een lokaal warmtenet al dan niet in combinatie met de renovatie 

van de riolering.  De uitkomsten van deze verkenning zijn in belangrijke mate bepalend voor de 

vervolgstappen en de planning in het Spijkerkwartier. Daarnaast zijn de resultaten ook van belang voor 

de rol en taakverdeling tussen de verschillende stakeholders bij de verdere uitwerking, realisatie en 

exploitatie van maatregelen.   

 

8.1 Stappen om te komen tot implementatie energieconcept 
 

Het resultaat van de eerste fase van READY is een aantal concrete voorstellen voor integrale energie-

oplossingen. Om het vervolg in gang te kunnen zetten, moet allereerst geïdentificeerd worden wie de 

trekker wordt van de vervolgfase van READY, en welke partijen welke taken en verantwoordelijkheden 

zullen nemen. Hieronder wordt in algemene termen de vervolgstappen omschreven waarmee de trekker 

nadere invulling kan geven aan de realisatie van een integraal energieconcept in de wijk. 

 

 
Stap 1: discussie met de wijk over gewenste oplossing – 1e helft van jaar 1 

De trekker van de vervolgfase presenteert de concepten van READY fase A aan de wijk en gaat een 

discussie aan met de bewoners over de consequenties.  

In enkele iteraties kunnen op basis van deze discussies de concepten worden aangepast, zoals 

omschreven staat in het projectplan van READY, totdat er een gezamenlijk beeld is ontstaan van wat de 

wijk daadwerkelijk bereid is te investeren (in geld, tijd, ruimte en dergelijke) om haar doelstellingen te 

kunnen behalen. Op basis hiervan wordt een definitief concept samengesteld. 

Bij een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering wordt voor deze stap minimaal een half jaar aan 

doorlooptijd geraamd. 

 

Stap 2: bepalen consequenties definitieve oplossing – jaar 1 en eerste helft jaar 2 

Van deze definitieve oplossing dienen vervolgens in meer detail de consequenties te worden bepaald, 

zowel op technisch, economisch als juridisch vlak. Het concept moet omgezet worden in een propositie, 

waarin financieringsconstructies, een consortium van partners, subsidies en voorwaarden voor deelname 

zijn meegenomen.  

Met name als het om een ingewikkeld en integraal concept gaat, zoals concept 1 van het Spijkerkwartier, 

is het belangrijk om een zeer gedegen ontwerp te maken waarin nauwkeurige simulaties en 

berekeningen worden uitgevoerd en de regulatoire gevolgen goed worden afgedekt. 

Ook een gedegen opzet voor de organisatie, uitvoering en financiering van het beheer en onderhoud 

moet in deze propositie worden meegenomen. 

Bij een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering wordt voor deze stap een doorlooptijd van minimaal 

zes maanden tot een jaar geraamd. 
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Stap 3: investeringsbesluit en overeenkomst met de deelnemers – medio jaar 2 

Op basis van de resultaten van stap 2 dient aan het einde van het eerste jaar een investeringsbesluit te 

worden genomen en een overeenkomst met de betrokken partijen te worden gesloten. 

 

Stap 4: Detailontwerp van de ontwikkelde energiewaardepropositie – 2e helft jaar 2 

Met stap 4 start fase B uit het projectplan van READY. De definitieve oplossing dient te worden omgezet 

in een voorontwerp, detailontwerp en bestek door ontwerpbureaus.  

Let op: de bouwwereld is niet voorbereid op een dergelijke integrale benadering zoals in READY wordt 

voorgesteld en moet aandachtig worden begeleid bij het integrale ontwerpproces. Er zijn voorbeelden uit 

het verleden waar dit onvoldoende is begeleid en waar integrale energieontwerpen daardoor een 

compleet fiasco zijn geworden. De onderlinge afhankelijkheden van zowel de uitvoerende partijen als 

van de technische componenten binnen het concept zelf moeten goed in kaart worden gebracht en 

aangestuurd. 

 

Bij een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering wordt voor deze stap minimaal een half jaar aan 

doorlooptijd geraamd. 

 
 
Stap 5: realisatie van de ontwikkelde energiewaardepropositie – jaar 3 tot en met 5 

Vervolgens kan de realisatie van het concept van start gaan, met de volgende deelstappen: 

 Aanbesteding 

 Voorbereiding bouw 

 Aanleg ondergrondse infra 

 Aanleg verschillende bronnen (gelijke tred met aantal afnemers in de loop der tijd) 

 Pv panelen en isolatie kan onafhankelijk van de rest reeds geïnstalleerd worden 

 

Bij een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering wordt voor deze stap minimaal 2 jaar aan 

doorlooptijd geraamd. 

 

 
Stap 6: Klantenservice, beheer, onderhoud, facturatie – vanaf eerste aansluiting in jaar 3 
 

Samen met het aansluiten van de eerste deelnemers in stap 5 gaat ook de beheer- en onderhoudsfase 

van start. Het project wordt dan overgedragen naar de lijnorganisatie voor beheer en onderhoud. Vanaf 

het aansluiten van de eerste klanten dient de klantenservice, het beheer, het onderhoud en de facturatie 

operationeel te zijn. 
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8.2 Reeds in gang gezette stappen 

Op dit moment loopt al een aantal trajecten dat relevant (kan) zijn voor een eventueel vervolg van 

READY. 

Dit zijn: 

- Het bedrijfsonderdeel Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) van Alliander is in gesprek met het 

Spijkerkwartier (bewonersavonden) om de mogelijkheden voor een warmtenet met 

terugvoedingsmogelijkheden te bespreken. DGO is geïnteresseerd in de resultaten van READY en 

kan deze resultaten mogelijk in de besprekingen meenemen. 

- Spijkerkwartier is  een van de gebieden die is opgenomen in de aan de gemeente Arnhem 

toegekende INTERREG-subsidie Climate Actine Neighbourhoods. Alliander is hierin een van de 

betrokken partijen. Met deze subsidie is er procesgeld beschikbaar voor SpijkerEnergie om met 

de wijk stappen te maken naar een integrale duurzame energievoorziening.  

- De community Spijkerenergie werkt aan plannen om een buurtenergiebedrijf op te richten. Dit 

buurtenergiebedrijf kan een rol vervullen in de exploitatie van een energieconcept voor de wijk. 

 

Belangrijk is dat er zo snel mogelijk zicht komt op de stakeholders, taken en verantwoordelijkheden in 

de wijk. Wie gaat het READY traject trekken, wie gaat het uitvoeren, met wie wordt er samengewerkt.  

Het is aan de trekker om een concrete invulling te geven aan de stappen zoals die hierboven zijn 

genoemd en deze specifiek te maken voor zijn/haar situatie. 
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9 VERVOLGSTAPPEN WILDEMANBUURT 

In dit hoofdstuk wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst: op welke manier kan de voorgestelde 

energieoplossing inspelen op te verwachten ontwikkelingen op energiegebied in de wijk? 

De huidige interessante technieken voor toepassing in de wijk zijn zon-pv, aansluiting van galerijflats op 

het warmtenet en de toepassing van micro-wkk’s in de galerijflats. 

De gemeente Amsterdam zet in op grootschalig uitbreiding van het warmtenet in Amsterdam om 

invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen. Hierbij ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd 

voor de Woningbouw Corporaties. In de tweede helft van 2016 start onder regie de gemeente 

Amsterdam een proces samen met de Corporaties. Corporatie Stadgenoot staat kritisch positief 

tegenover stadswarmte en ziet mogelijkheden in de Wildemanbuurt. Dit hangt samen met het feit dat zij 

voor een aanzienlijk blok met portiekflats in de Wildemanbuurt voor de keuze staan of ze gaan 

renoveren of slopen en nieuwbouwen.  

De eventuele keuze voor een warmtenet en voor renovatie of nieuwbouw in Wildemanbuurt is in 

belangrijke mate bepalend voor de vervolgstappen, de timing en de verdeling van rollen en taken.  

 

 

 

9.1 Stappenplan om te komen tot implementatie van een 

integraal energieconcept 
 

1. Contact met de wijk en afstemming met de Woningbouw Corporaties (1ste en 2de jaar) 

Er is  beperkt contact geweest met een brede vertegenwoordiging van  de wijk over de voorgestelde 

oplossingen. Om de wijk betrokken te krijgen en de wensen van de wijk op te halen is langdurig en 

intensief contact nodig met de wijk en lokale partners. De wensen, taken en rollen dienen hierin 

helder te worden. Zaken als het (gezamenlijke) eigenaarschap, leveringszekerheid, beheer en 

onderhoud zijn onderdeel van het gesprek. 

Daarnaast hebben de woningbouw corporaties tot nu toe een afwachtende houding aangenomen 

mede met het oog op de mogelijke aanleg van een warmtenet en een besluit over renovatie dan wel 

nieuwbouw. Vanwege het grote aandeel van de woningen in eigendom van de Corporaties is hun 

betrokkenheid en commitment bij het vervolg essentieel.  

 

2. Tarieven, uitwisseling en regulering (1ste en 2de jaar) 

De huidige berekeningen gaan uit van energietarieven achter de meter, ook wanneer er collectieve 

oplossingen gerealiseerd worden met uitwisseling van energie via het net. Dit is binnen de huidige 

gereguleerde tariefstructuren niet mogelijk. Er zal daarom in overleg met onder andere de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM) en het ministerie van economische zaken afstemming gezocht moeten 

worden over de ruimte waarbinnen energie via het net uitgewisseld kan worden en met welke 

(belasting)tarieven er gerekend moet worden.  

 
3. Conceptontwikkeling en business case (2de en 3de jaar) 

Op basis van de lokale wensen en de beschikbare informatie over de te hanteren tarieven kan er een 

definitief energieconcept ontwikkeld worden waarvan de totale business case berekend wordt. 
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4. Propositieontwikkeling (2de en 3de jaar) 

Op basis van de business case krijgen alle betrokken partijen een propositie op basis waarvan het 

project tot uitvoerig kan komen. 

 
5. Engineering, aanbesteding, realisatie (4de en 5de jaar) 

Na ondertekening van de propositie door de betrokkenen start de realisatiefase met de engineering, 

aanbesteding en uitvoering. Vanwege de potentiele uitwisseling van energie binnen de wijk zal 

informatietechnologie (IT) en meten en verrekenen een belangrijk onderdeel zijn in het te realiseren 

project.  

 

6. Klantenservice, beheer, onderhoud, facturatie (vanaf 5de jaar) 

Vanaf de realisatie en het aansluiten van de eerste klanten dient klantenservice, beheer, onderhoud 

en facturatie ingeregeld te zijn. 

 

 

10 ADVIES GENERIEKE AANPAK WIJKBENADERING 

In dit hoofdstuk wordt een procesevaluatie uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van het ‘Stappenplan 

Lokale Interactie’ van Alliander zoals dat in hoofdstuk  1 is toegelicht. Per stap is voor beide locaties (het 

Spijkerkwartier en de Wildemanbuurt) beschreven welke acties het projectteam heeft uitgevoerd, welke 

externe aspecten een rol hebben gespeeld en welke resultaten er bereikt zijn.  

Doel van de evaluatie is om lessen uit het Ready project vast te leggen, en op deze wijze een bijdrage te 

leveren aan een generieke wijkgerichte aanpak. Bij vervolgprojecten kan met zo’n aanpak aan de hand 

van vaste processtappen, ‘lessons learned’ en rekentools per wijk maatwerk geleverd worden.  
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10.1 Algemeen- Stappenplan Lokale Interactie 

 

Algemeen –Stappenplan Lokale Interactie 
Omschrijving uit stappenplan: De betrokken partners (consortium, sociale alliantie) dienen allereerst 
de doelstellingen en kaders te bepalen voor wat gewenst en realistisch is in het specifieke project. 

Activiteiten Ready Arnhem Activiteiten Ready Amsterdam 

Consortium Gasunie, Alliander, DNV-GL is samengesteld, experts zijn ondergebracht in drie 
werkstromen (markt en consument, techniek, IT).  Ambitieniveau, budget en planning zijn 
vastgelegd in een projectplan vooruitlopend op wijkinteractie 

Evaluatie Arnhem Evaluatie Amsterdam 

Locaties zijn niet vastgelegd in het projectplan, hoewel  daar in de planning wel vanuit is gegaan. 

 Het identificeren van geschikte locaties kost tijd, daarin is in het projectplan geen rekening 
mee gehouden.  

 Doordat locaties niet bekend waren, is de planning in het projectplan opgesteld los van de 
lokale dynamiek (zoals termijn waarop besluiten moeten worden genomen in de context van 
het vervangen van het riool) en de lokale partners  

 
Aangenomen is dat het IT team vrijwel direct aan de slag zou kunnen, omdat idealiter IT oplossingen 
vanaf het begin worden meegenomen als onderdeel van de propositie. In de praktijk blijkt IT 
expertise pas nodig/inzetbaar als de stappen 1. en 2. zoals hieronder beschreven doorlopen zijn. 

Aanbevelingen vervolgprojecten 

Reserveer voldoende doorloop tijd en budget voor selectie van de wijk en bijbehorende 
verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de wijken. Selectie van een geschikte wijk 
(waarbij in de context van Ready de geschiktheid bepaald is aan de hand van een aantal criteria) is 
cruciaal voor het verdere project.  
 
Houdt bij de projectplanning zoveel mogelijk rekening met externe factoren die relevant zijn voor de 
betreffende wijk (bijvoorbeeld renovatieplannen van woningbouwcorporaties en doorloop tijden 
waarmee corporaties werken, of met planning voor vervanging van het riool, en de 
besluitmomenten/inspraakmomenten die in dat traject voorzien zijn). Externe deadlines zullen in 
belangrijke mate bepalend  zijn voor de projectplanning (wat is wanneer nodig). Deze moeten 
integraal onderdeel zijn van de projectplanningen en de projectplanning moet periodiek samen met 
de wijkpartners worden geactualiseerd.  
 
Bovenstaande in beschouwing nemend, zou ‘wijkselectie’/’locatieselectie’ idealiter als een 
afzonderlijke fase, of zelfs een afzonderlijk project gedefinieerd kunnen worden. De mate waarin 
lokale ‘externe deadlines’ matchen met interne/projectdeadlines dient als selectiecriterium 
meegenomen te  worden. 
 
In het Mies Stappenplan wordt weinig aandacht besteed aan het aanhaken van de partners (inclusief 
afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden). Wij hebben gemerkt dat dit juist een stap is 
die veel tijd kost en belangrijk is voor het verdere verloop van het project. Aanbeveling is om deze 
stap meer aandacht te geven in het stappenplan. 
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10.2  Stap 1 Breng lokale context in beeld, het lokale DNA 

 

Stap 1 Actieplan Lokale Interactie: Breng lokale context in beeld, het lokale DNA  
Omschrijving uit het stappenplan: Actieplan hiervoor is reeds ontwikkeld bij Strategie: ‘Sociale 
innovatie’.  
Advies: maak een quick scan van lokale context met als doel de kaders in beeld te hebben 
waarbinnen lokale interactie kan plaatsvinden. Op basis hiervan maak je in stap 3 keus voor een 
niveau op de participatieladder.  
Uitvoering: meerdere opties;  afhankelijk van project en context, onafhankelijke kwartiermaker, 
experts op dit vlak vanuit de (lokale) partners. 

Activiteiten Ready Arnhem Activiteiten Ready Amsterdam 

Criteria voor wijkselectie zijn opgesteld en voorgelegd aan de stuurgroep. 
Gesprekken zijn gevoerd intern (binnen Alliander) en extern (bijv. met Amsterdam Smart City) om 
zicht te krijgen op kansrijke locaties (short list). 
Locaties (Spijkerbuurt en de Wildemanbuurt)  zijn geselecteerd op basis criteria en goedgekeurd 
door stuurgroep.  

Quick scan is uitgevoerd door gesprekken met 
relevante spelers, met name met Spijkerenergie.  
 
 
Quick scan van lokale initiatieven: welke 
initiatieven lopen er, wie zijn trekkers in de wijk, 
wat is hun kennisniveau, eigendom van 
gebouwen en infrastructuur, welke andere 
stakeholders moeten betrokken worden, wat is 
het socio-economisch profiel van de 
bewoners/gebruikers van de wijk (zie 
hoofdstuk  2). 
 
Technisch potentieel in kaart gebracht (quick 
scan): inventarisatie gemaakt van 
gebouwenbestand, huidige infrastructuur, 
recente renovatie activiteiten, geplande 
renovatie activiteiten (zie hoofdstuk  4).  

Quick scan is uitgevoerd door gesprekken met 
relevante spelers;  The Beach en de 
woningcorporaties. 
 
Quick scan van lokale initiatieven: welke 
initiatieven lopen er, wie zijn trekkers in de wijk, 
wat is hun kennisniveau, eigendom van 
gebouwen en infrastructuur, welke andere 
stakeholders moeten betrokken worden, wat is 
het socio-economisch profiel van de 
bewoners/gebruikers van de wijk(zie 
hoofdstuk  3). 
 
Technisch potentieel in kaart gebracht (quick 
scan): inventarisatie gemaakt van 
gebouwenbestand, huidige infrastructuur, 
recente renovatie activiteiten, geplande 
renovatie activiteiten zie hoofdstuk  5). 

Evaluatie Arnhem Evaluatie Amsterdam 

In Arnhem lopen er al activiteiten Blauwe 
Wijkeconomie (zie hoofdstuk  2), 
energieactiviteiten vinden in deze context plaats 
(getrokken door Spijkerenergie). Spijkerenergie 
is geïnteresseerd om samen te werken met het 
project ‘Ready’.  
 
Direct komt de vraag op tafel in hoeverre er 
budget vanuit het project is om lokale trekkers te 
vergoeden voor hun inzet. De tijdinspanning 
vanuit de wijktrekkers is substantieel en van 
belang voor het project READY. Dit budget is in 
het project niet voorzien. Oplossing wordt 
gezocht (en gevonden) vanuit een subsidie.  

In Amsterdam is er al sprake van een sociale 
‘infrastructuur’, met name opgebouwd door The 
Beach. The Beach is geïnteresseerd om samen te 
werken met het project ‘Ready’.  
 
Voorwaarde voor samenwerking is het 
beschikbaar stellen van budget om bijdrage van 
The Beach te vergoeden. Dit budget is in het 
project niet voorzien. Er wordt creatief naar 
oplossingen gezocht. Mogelijk alternatief lijkt om 
vergoeding vanuit Stichting Doen ‘vrij te laten 
vallen’ door contrafinanciering vanuit het 
project. Stuurgroep geeft geen akkoord voor 
deze oplossing.  
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Brede vertegenwoordiging van de wijkbewoners 
door Spijkerenergie is onduidelijk.  
Spijkerenergie heeft veel ideeën over over 
duurzaamheid en kijkt naar een mix van opties 
die uiteen loopt van zeer innovatief tot bewezen 
technologieën. Spijkerenergie heeft te beperkte 
technische kennis om individuele opties te 
vergelijken en heeft geen zicht op financiële 
implicaties. Zij kunnen niet kiezen in uit het 
brede aanbod dat op internet gevonden kan 
worden. Daarnaast is er angst om te kiezen 
omdat dan andere kansrijke opties niet meer in 
beeld zouden zijn. .  Project team Ready lijkt hier 
van grote toegevoegde waarde. 
 
Spijkerenergie drijft met name op inzet van twee 
actieve buurtbewoners. 

 
‘The Beach’ heeft eerder samengewerkt met het 
S3C project en hebben een afstudeerster gehad 
die naar energie heeft gekeken. Ideeën richten 
zich vooral op ‘een wijkvergister op brood’ (en 
ander organisch wijkafval) in combinatie met een 
wijk wasserette. Bredere inventarisatie van 
opties heeft beperkt plaatsgevonden.  
 
Er is een groep bewoners/werkgroep  
geïnteresseerd in energie, maar het onduidelijk 
hoe breed dit leeft binnen de wijk.   
 
The Beach wordt gevormd door enkele 
ondernemers/betaalde krachten, op basis van 
projectfinanciering (geen continue 
basisfinanciering beschikbaar). Medewerksters 
van The Beach hebben een relevante 
professionele achtergrond (social sciences, 
architectuur), maar hebben maar beperkt kennis 
van energie.  

Aanbevelingen vervolgprojecten 

Sociale ‘infrastructuur’/lokale initiatieven zijn vaak gebaseerd op een paar enthousiaste personen 
(meestal buurtbewoners). De uitdagingen die zij proberen te adresseren hebben vaak een 
multidisciplinair karakter, waarbij zij vaak maar een van deel van de vereiste expertise afdekken. 
Wees hiervan bewust, en neem mee in de analyse van de lokale context welke expertise er lokaal 
aanwezig is, en waar het projectteam meerwaarde kan bieden, en welke eventuele andere partijen 
nodig zijn om alle benodigde expertise af te dekken.  
De mensen die lokaal geworteld zijn hebben vaak wel het noodzakelijke (sociale) netwerk, maar niet 
de tijd en de middelen om voor eigen rekeningen intensief te participeren. In een gelijkwaardige 
samenwerking met een wijk, waarbij een wijkorganisatie de sociaal maatschappelijke toegang tot de 
bewoners biedt, is het goed om creatief te kijken wat wordt geboden en welke waarde hier vanuit 
het project tegenover staat. Dit kan onder voorwaarde ook een financiële waarde zijn.  
 
 

10.3  Stap 2 Wat zijn de minimale consortium eisen? 

 

Stap 2 Stappenplan Lokale Interactie: Wat zijn de minimale consortium eisen?  
Advies:  

- Stel vast of er al thema’s zijn vastgesteld waarop lokale interactie (bewoners, bedrijven, 
instanties) nodig is.  

- Kijk goed naar samenstelling van de groep. Zorg dat de juiste personen bij de partners 
betrokken zijn, zowel uit de formele als de informele lijn (management, stuurgroepleden, 
inhoudelijk experts, ‘change agents’….)  

- Organiseer sessie met betrokken partners waarin je samen goed doorleeft wat de kaders zijn 
en maak dit expliciet. Bijv. in een Group Model Building sessie. Visualiseer ieders beelden en 
aannames. GMB geeft meteen een ijkpunt, een 0-meting waar je vervolg op kunt monitoren.  
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voorbeeld van visualisatie d.m.v. group model building  

- Bepaal wat het belangrijkste leerdoel is; lokale interactie of testen technische concepten? 
Dit helpt in bepalen kaders.  

- Bepaal hoeveel ruimte voor lokale interactie is er in de partner agenda’s. Gebruik bijv. de 
participatieladder als gespreksleidraad; wie mag wat waarover te zeggen hebben?  

- Leg de uitkomsten vast in gezamenlijk gedragen document.  

 
Uitvoering: betrek zo nodig  procesbegeleiding, inhoudelijke uitvoering door partners. Deze stap 
maakt zichtbaar wat het commitment van de partners is op een sociaal innovatieve aanpak van het 
project. Wanneer dit er niet is, wees dan zo realistisch en eerlijk te kiezen voor een aanpak aan de 
meer ‘gesloten’ kant van het spectrum.   

Activiteiten Ready Arnhem Activiteiten Ready Amsterdam 

Inventarisatie lopende thema’s heeft 
plaatsgevonden.  
 
Partners zijn gesproken. Er zijn werksessies 
geweest met Spijkerenergie, en er zijn 
wijkbijeenkomsten geweest met Spijkerenergie 
als gastheer.    
 
Doelen project READY: zie inleiding. 

In de Wildeman buurt bestaat interactie met 
stakeholders vooral uit bilaterale gesprekken 
met The Beach en Woningbouw Corporaties.  

Evaluatie Arnhem Evaluatie Amsterdam 

Thema’s:  
In de Spijkerbuurt is de vervanging van het riool 
een thema waarop aangesloten kan worden. Een 
deel van de bewoners maakt zich zorgen dat 
vervanging van het riool  zal leiden tot kap van 
bomen in de wijk. De “Bomengroep” is in een te 
laat stadium betrokken. Een ander deel van de 
bewoners maakt zich zorgen dat 
energiemaatregelen de aanpassing van de 
riolering en daarmee voorkomen van 
wateroverlast vertraagd. Ook met deze groep is 
te laat gesproken.  
 
Een ander thema in de Spijkerbuurt is de Blauwe 
wijkeconomie  - hierop lopen al de nodige acties 
– er is een duidelijke organisatiestructuur 
aanwezig. Voor individuele activiteiten wordt 
steeds afzonderlijk naar budget gezocht.  
 
Partners:  
Spijkerbuurt: afstemming heeft plaatsgevonden 
met DGO, ‘kwartiermaker’ is gesproken.  
 
DGO heeft LoI getekend met relevante partijen: 
Spijkerenergie, de gemeente Arnhem, 
Vertegenwoordiger van bewoners 

Thema’s:  
In de Wildeman buurt lopen er activiteiten 
waarbij The Beach is betrokken (gezamenlijk 
koken, stadstuinen, e.a.). Het verbinden van 
bewoners en het stimuleren van de (sociale) 
economie staat hierbij centraal.  
 
Ook voor The Beach geldt dat er voor nieuwe 
activiteiten nieuw budget gezocht moet worden. 
Er is wel een toezegging van Stichting Doen van 
25k euro, maar dat geld zal alleen beschikbaar 
komen als er een bepaald percentage aan co-
financiering beschikbaar is.  
 
Partners:  
Wildemanbuurt: DGO is nog niet actief in de 
Wildemanbuurt (en vanuit dat perspectief is er 
nog geen actie geïnitieerd. 
 
Stuurgroep heeft geen direct contact gehad met 
The Beach of andere spelers in het gebied. Wel is 
er direct contact geweest tussen Alliander 
Strategie en The Beach. The Beach wil graag een 
vergoeding voor het geven van toegang tot het 
door hen opgebouwde ‘sociale net’. Dit is direct 
gevolg van het financieringsmodel van The Beach 
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Spijkerkwartier, Stichting Volkshuisvesting 
Arnhem. Samenwerking/afstemming met deze 
partijen is hiermee geborgd. 
 
Lokale bewoner (expert sociale innovatie van 
Alliander) is betrokken voor informele 
afstemming (maakt geen deel uit van het 
projectteam).  
 
Stuurgroepleden zijn uitgenodigd en hebben 
deelgenomen aan een sessie met Spijkerenergie 
– verder heeft er vanuit de stuurgroep geen 
directe interactie met Spijkerenergie of een van 
de andere stakeholders plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaders expliciet maken:  
Stuurgroep heeft ervoor gekozen te werken met 
2-3 technische energieconcepten per locatie (en 
dus niet te kijken naar individuele technische 
maatregelen).  
 
Aanvankelijk wilde het project Ready als 
eindpunt autarkie. Dit is bij de selectie van de 
wijk bijgesteld naar ‘serieuze emissie reductie’, 
met een doorkijk naar energie /emissieneutraal. 
 
Spijkerenergie: Kaders zijn nog niet expliciet 
gemaakt. Er vindt momenteel toetsing plaats van 
technische concepten bij wijkbewoners.  
 
Er heeft geen systematische inventarisatie 
plaatsgevonden van de wensen van 
wijkbewoners op basis van een enquête. 
Hiervoor is gekozen vanwege tijdsdruk. Belang 
van duurzaamheid, comfort, NMDA, 

dat is gebaseerd op kostendekking op basis van 
losse projecten.  
 
Afstemming heeft plaatsgevonden met de 
projectmanager van het City-Zen project, dat 
zich ook richt op renovatie in Nieuw West.  
 
Voorstel tot formele samenwerking tussen The 
Beach en het project Ready (om het budget van 
de Stichting Doen vrij te laten komen) is door de 
stuurgroep afgekeurd – omdat risico’s 
(imagoschade?) moeilijk te overzien zijn.  
 
Wildemanbuurt; Gesprekken zijn gevoerd met 
woningbouwcorporaties. Omdat de wijk niet in 
de onderhoudsprogramma’s voor de komende 
jaren staat is er weinig concrete acties vanuit de 
corporaties. Een deel van de gebouwen is recent 
gerenoveerd (Stroomversnelling), andere 
gebouwen moeten nog aan de  beurt komen – 
maar hiervoor lijkt de duurzaamheidsambitie 
niet verder te gaan dan het verplichte B-label uit 
het Lenteakkoord. Ook is nog niet duidelijk of 
een deel van de wijk  gerenoveerd wordt, of  dat 
er sloop en nieuwbouw plaatsvindt.   Er is vanuit 
READY een werk-/inspraaksesessie aangeboden 
maar de corporaties willen wachten tot er meer 
duidelijkheid komt over plannen van de 
gemeente Asterdam voor uitbreiding van het 
warmtenet.   
  
 
.  
 
Kaders expliciet maken:  
Stuurgroep heeft ervoor gekozen te werken met 
2-3 technische energieconcepten per locatie (en 
dus niet te kijken naar individuele technische 
maatregelen).  
 
Aanvankelijk wilde het project Ready als 
eindpunt autarkie. Dit is bij de selectie van de 
wijk bijgesteld naar ‘serieuze emissie reductie’, 
met een doorkijk naar energie /emissie neutraal.   
 
The Beach: heeft gewezen op het belang van het 
creëren van meer interactie tussen 
buurtbewoners, het aansluiten bij de 
verschillende culturen/gebruiken van de 
wijkbewoners (brood mag niet weggegooid 
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waardevermeerdering woningen, sociale 
samenhang, etc is niet systematisch 
geïnventariseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerdoel: Leerdoel is ‘lokale interactie’ – wat 
mag er verwacht worden van de 
energievoorziening van de toekomst als initiatief 
vanuit de wijk komt? Oorspronkelijke rol van het 
project team was ‘adviseren’ en bijdragen aan 
‘co-creatie’.*) Maatschappelijke waarde-creatie 
staat bij deze aanpak centraal in het Ready 
project. 
 
In de loop van het project, is door het 
achterlopen op de planning, de nadruk veel 
meer komen liggen op het ontwikkelen van 
technische concepten (zie hoofdstuk  6) en hun 
financiële haalbaarheid. De concepten die 
voorgesteld gaan worden aan de bewoners, 
zullen vooraf door de stuurgroep goedgekeurd 
moeten worden. Daarmee lijkt de aanpak te 
verschuiven naar een combinatie van 
‘raadplegen’ en ‘adviseren’ en neigt door de 
sturende houding op planning en controle zelfs 
wat naar ‘regisseren’. *) 
 
Ruimte voor lokale interactie: zie bovenstaand 
punt. Onderdruk van de tijd is er een 
verschuiving van ‘co-creëren’ naar reageren. 
 
Gezamenlijk gedragen document:  

worden, eten is verbindende factor) en 
werkgelegenheid 
 
Ander kader dat door The Beach is aangegeven, 
is dat ze alleen beschikbaar zijn om bij te dragen 
(in tijd, in het ontsluiten van het sociale netwerk) 
als er financiering voor hen beschikbaar is (óf via 
Stichting Doen, of via een andere route). Zij zien 
het sociale netwerk als een moderne variant op 
andere netwerken (elektrisch net, gasnet) wat 
investeringen vergt om het te realiseren, en 
waarvoor betaald moet worden om toegang te 
krijgen. Dit sluit niet aan bij het denken van 
‘traditionele netbeheerders’. 
 
In de Wildeman buurt is er nog geen direct 
contact geweest met de bewoners (noch in de 
vorm van een bijeenkomst, noch in de vorm van 
enquêtes).  
 
Ook de woningbouw corporatie heeft geen 
duidelijke kaders aangegeven voor eventuele 
samenwerking. Dit is vooral gevolg van de status 
van hun besluitvorming (nog geen besluit over 
renovatie of sloop en nieuwbouw en 
warmtenet).  
 
Leerdoel: Leerdoel is ‘lokale interactie’ – wat 
mag er verwacht worden van de 
energievoorziening van de toekomst als initiatief 
vanuit de wijk komt? Oorspronkelijke rol van het 
project team was ‘adviseren’ en bijdragen aan 
‘co-creatie’.*) Maatschappelijke waarde-creatie 
staat bij deze aanpak centraal in het Ready 
project. 
 
In de loop van het project, is door het 
achterlopen op de planning, de nadruk veel 
meer komen liggen op het ontwikkelen van 
technische concepten en hun financiële 
haalbaarheid. De concepten die voorgesteld 
gaan worden aan de bewoners, zullen vooraf 
door de stuurgroep goedgekeurd moeten 
worden. Daarmee lijkt de aanpak te verschuiven 
naar een combinatie van ‘raadplegen’ en 
‘adviseren’ en neigt door de sturende houding 
op planning en controle zelfs wat naar 
‘regisseren’. *) 
 
Ruimte voor lokale interactie: zie bovenstaand 
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Voor de Spijkerbuurt is dit in de LoI vastgelegd 
die is geïnitieerd door DGO.  
 
 
 

punt. Onderdruk van de tijd is er een 
verschuiving van ‘co-creëren’ naar reageren. 
 
Gezamenlijk gedragen document:  
Voor The Beach is een dergelijk document nog 
niet opgesteld, omdat het proces nog niet 
vergenoeg gevorderd is om zaken concreet te 
kunnen vastleggen.  
De Woningbouw Corporaties zijn als dominante 
eigenaar van meer dan 90% van de woningen 
een bepalende partij. Zij zijn echter nog 
onvoldoende actiegereed voor de 
Wildemanbuurt.  

Aanbevelingen vervolgprojecten 

Maak vooraf de afweging of kleine organisaties met een relatieve korte bestaansgeschiedenis 
geschikte projectpartners zijn, welke eventuele risico’s er zijn, hoe groot deze zijn, en welke 
mitigerende maatregelen hiervoor zijn (kunnen zij hoofd-projectpartner zijn, of slechts consortium 
partner)?  
 
Indien met kleine locatie organisaties (energiecoöperaties, sociale net’beheerders’) wordt 
samengewerkt, wees je er dan van bewust dat deze vaak maar beperkte financiering hebben. Is er 
binnen het projectvoorstel budget voor ze gereserveerd? Zijn er andere manieren om in de project 
financiering voor deze partners voorzien? Zonder enige vorm van financiering is er geen sturing 
mogelijk op het type activiteiten/ planning van activiteiten die door deze organisaties worden 
uitgevoerd, terwijl projectsucces wel sterk van deze organisaties kan afhangen. 
Als een dominante speler als woningbouw corporaties geen korte termijn ambities heeft, is het goed 
om je af te vragen in hoeverre een wijk op dat moment kansrijk is.  
 
*) definities volgens de ‘Participatieladder’ van Alliander.  

- Adviseren: klantengroepen vragen om een kwalitatief onderbouwde visie op producten, diensten, 
maatregelen en/of maatschappelijke vraagstukken.  

- Co-creëren, Samen met klantengroepen inhoudelijke invulling geven aan producten, diensten, maatregelen 
en/of maatschappelijke vraagstukken. Eventueel vooraf kaders stellen rond ruimte voor uitwerking.  

- Raadplegen: verkennen hoe klantgroepen denken over producten, diensten, maatregelen en/of 
maatschappelijke vraagstukken. 

- Adviseren: Klantengroepen vragen om (red: of krijgen aangeboden, in het geval van het project Ready) een 
kwalitatief onderbouwde visie op producten, diensten, maatregelen en/of maatschappelijke vraagstukken.  

- Regisseren: een organisatie wil regie bewaken over ontwikkelingen waar meerdere partijen een rol en 
belang in hebben. Ze wil invloed uitoefenen op de richting. Meer sturende houding door focus op planning en 
controle.  
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10.4  Stap 3: Samenbrengen kansen/knelpunten 

 

Stap 3 Stappenplan Lokale Interactie: Samenbrengen kansen/knelpunten  
Stappen 1 en 2 maken kansen en knelpunten zichtbaar, zowel aan consortium kant als lokale kant.  
Advies:  

- Stel een kernteam samen, met vertegenwoordigers van partners die direct betrokken zullen 
zijn of belang hebben bij lokale interactie (meestal een projectleider of werkstroomleider + 
experts)  

- Organiseer werksessie met kernteam partners waarin uitkomsten van stap 1 en 2 worden 
samengebracht in een keus op participatie ladder. Hierop baseer je vervolgens, eventueel 
per thema, de gewenste aanpak.  

- Leg de uitkomsten vast in gezamenlijk gedragen document.  
 
Uitvoering: betrek zo nodig competente procesbegeleiding, inhoudelijke uitvoering door kernteam. 
Voordeel van deze stap door het kernteam te laten doen, is dat degenen die het project gaan 
uitvoeren zich ook eigenaar voelen en vanuit persoonlijke ervaring en expertise weten wat nodig en 
haalbaar is.  

Activiteiten Ready Arnhem Activiteiten Ready Amsterdam 

Voor de Spijkerbuurt is een kernteam 
samengesteld. Er is vanuit het Ready project een 
mix gemaakt van personen uit de verschillende 
WPs, en uit de verschillende betrokken 
organisaties. Terugkoppeling / uitwisseling 
tussen de projecten vindt plaats tijdens de twee-
wekelijkse werkbijeenkomsten en binnen de 
werkpakketten.  
 
Voor de Spijkerbuurt is een opzet gemaakt van 
activiteiten, en zijn de taken verdeeld tussen 
Spijkerenergie, het Ready project team, DGO en 
een bewoonster die werkzaam is bij Alliander 
(laatste in nauwe samenwerking met 
Buurkracht). Deze taakverdeling is in een 
document vastgelegd. Zie bijlage. 

Voor de Wildemanbuurt is een kernteam 
samengesteld. Er is vanuit het Ready project een 
mix gemaakt van personen uit de verschillende 
WPs, en uit de verschillende betrokken 
organisaties. Terugkoppeling / uitwisseling 
tussen de projecten vindt plaats tijdens de twee-
wekelijkse werkbijeenkomsten en binnen de 
werkpakketten.  
 
Voor de Wildemanbuurt is er met de lokale 
partners nog geen opzet gemaakt van 
activiteiten de komende tijd. Er zijn wel bi-
laterale afspraken. 

Evaluatie Arnhem Evaluatie Amsterdam 

Proces van taakverdeling met andere partners is 
soepel verlopen. Er waren vanuit Spijkerenergie 
duidelijke verwachtingen over hun eigen rol, en 
de bijdrage van de andere partners. De rol van 
Spijkerenergie is uiteindelijk beperkter dan bij 
aanvang van het Ready project werd verwacht 
(met name wat betreft het werven van 
buurtbewoners).  
 
Bij DGO zijn de taken zo verdeeld dat bij deze 
fase  (nadat LoI is getekend door lokale partijen) 
de ‘kwartiermaker’ wordt vervangen door een 
projectmanager vanuit bijvoorbeeld  Liandon. 

Voor de Wildemanbuurt is binnen het Ready 
project een kernteam gedefinieerd en zijn 
duidelijke afspraken gemaakt met The Beach. 
Het project is (nog) niet uitgebreid met 
woningbouw corporaties omdat zijn zelf nog met 
een intern proces bezig zijn. 
 
Met Wageningen Universiteit en The Beach is 
een project opgestart rondom de haalbaarheid 
van een wijkvergister.  
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het 
vervolg van READY. 

Aanbevelingen vervolgprojecten 
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Stap 3 is een volgende fase in het project. Het kan zijn dat hier binnen het project  of bij de andere 
betrokkenen nieuwe experts worden toegevoegd/ experts worden vervangen. Zorg dat er voldoende 
continuïteit in het team is (met name ook in de interactie met de lokale spelers) en zorg voor een 
goede overdracht.  
Daarnaast is het van belang dat alle partijen die een belangrijke rol hebben in het vervolg 
(bijvoorbeeld ook de woningbouw corporaties) aanhaken en commitment tonen. 

 
Stap 4 Bepalen vervolgstappen 
Op basis van de uitkomsten in stap 1 t/m 3 kunnen vervolgstappen worden bepaald door de 
partners; beoordeling van het resultaat van stap 3.  
Advies:  

- Zet de huidige beelden bij invulling bewonersinteractie even in de ijskast en doorloop eerst 
bovenstaande stappen.  

- Resultaat is (per thema) een realistisch beeld van wat haalbaar is rond lokale interactie in 
relatie tot de projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit.  

-  Hieruit volgen de vervolgstappen en prioritering daarvan. 

 

Stappen 1 en 2 maken kansen en knelpunten zichtbaar, zowel aan consortium kant als lokale kant.  

Advies:  

- Stel een kernteam samen, met vertegenwoordigers van partners die direct betrokken zullen 
zijn of belang hebben bij lokale interactie (meestal een projectleider of werkstroomleider + 
experts)  

- Organiseer werksessie met kernteam partners waarin uitkomsten van stap 1 en 2 worden 
samengebracht in een keus op participatie ladder. Hierop baseer je vervolgens, eventueel 
per thema, de gewenste aanpak.  

- Leg de uitkomsten vast in gezamenlijk gedragen document.  

 

Uitvoering: betrek zo nodig  procesbegeleiding, inhoudelijke uitvoering door kernteam. Voordeel van 
deze stap door het kernteam te laten doen, is dat degenen die het project gaan uitvoeren zich ook 
eigenaar voelen en vanuit persoonlijke ervaring en expertise weten wat nodig en haalbaar is. 

 

Activiteiten Ready team:  

Voorbereiden plan van aanpak voor de volgende projectfase (vanaf juli 2016). Plan van aanpak 
wordt opgesteld op basis van bevindingen vastgelegd in voorgaande stappen. 
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CONCLUSIES - EFFECTIVITEIT VAN DE AANPAK OP WIJKNIVEAU 

 

Er zijn zeer snel tien wijken gevonden met een energieambitie. Binnen een maand zijn er twee wijken 

geselecteerd om het project ready te kunnen starten, namelijk Amsterdam Wildemanbuurt en Arnhem 

Spijkerkwartier. 

Het contactleggen en kennismaken met deze wijkvertegenwoordigers (the Beach en Spijkerenergie) is 

snel verlopen en we zijn met “open armen” ontvangen. 

In eerste instantie gingen wij er teveel vanuit dat de wijk(vertegenwoordigers) weet wat zij wil. In de 

praktijk zijn er veel ambities, maar is men juist opzoek naar deskundigheid om de abstracte ambities te 

kunnen vertalen in concrete plannen. Wij gingen het project in met een luisterend oor naar de wensen 

van de wijk. De wijk heeft echter behoefte aan de kundige adviseur die hen begrijpt en 

oplossingsrichtingen voorlegt. We zijn te lang in deze fase blijven hangen (angst om de regie te nemen 

omdat we toch uitgingen van een wijkaanpak met de wijk). 

Na een jaar kunnen we concluderen dat er een relatie + vertrouwen is opgebouwd met de 

wijkvertegenwoordigers en dat de technische mogelijkheden in kaart zijn gebracht: de bestaande 

infrastructuur, de bestaande energiebronnen en de kosten en financiën. 

De rol van de wijkvertegenwoordiger is lastig, hij/zij kan het project breken, maar niet maken. Het is 

een randvoorwaarde voor het project, dat deze partij positief betrokken is.  

Aanvullende observaties: 

 Of zij de wijk vertegenwoordigen is niet altijd zeker 

 Zij willen ook een financiële vergoeding voor hun inzet. Dit wordt nu opgelost d.m.v. subsidies…. 

of dit op de lange termijn houdbaar is, is de vraag. 

 Zij werken bij kleine ondernemingen (afbreukrisico). 

 Zij worden makkelijke enthousiast. Zij lopen echter voor op de rest van de wijk. Een groot deel 

van de bewoners is nog niet zo ver en is er niet mee bezig/wil er misschien helemaal niet mee 

bezig zijn. 

 

De woningbouwcorporaties zijn een zeer belangrijke factor (in Wildemanbuurt met 95% woningbezit), zij 

kunnen nieuwe energie ontwikkelingen tegenhouden, maar ook realiseren. Zij zijn echter zeer planmatig 

gedreven. Als een wijk niet op de nominatie staat voor herstructurering/groot onderhoud wil men wel 

praten, maar komt er geen actie.   

Spijkerenergie heeft aangegeven de rol van “project Ready” belangrijk te vinden en stelt deze rol zeer op 

prijs. Zij ziet ons als noodzakelijke intermediair tussen Spijkerenergie en DGO en tevens als adviseur om 

richting te geven aan de oplossingen. Ook in Wildemanbuurt wordt onze inbreng als waardevol ervaren. 
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BIJLAGEN 

A1 Energiegebruik Spijkerkwartier 
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A2 Overzicht resultaten berekeningen Wildemanbuurt 

 

Let op: in alle scenario’s is gerekend met de energietarieven achter de meter. Wanneer er met het 

zuivere energietarief (excl. energiebelasting en BTW) gerekend wordt is de business case voor alle 

scenario’s negatief. 
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A3 Longlist maatregelen 

Longlist aanbod en behoeften van de wijk Spijkerkwartier 
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Longlist aanbod en behoeften van project READY 
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A4 Resultaten berekeningen Spijkerkwartier 

 

Energieconcept 1: Lage temperatuur warmtenet 

 

  

ENERGIECONCEPT 1 Energievraag verminderen Efficient omgaan met bronnen

Maatregel Isolatie Biogas Zonne-energie Restwarmte
Warmte-kracht

koppeling

Warmte-IT 

koppeling
Hybride warmtepomp Hybride warmtepomp

Warmte-koude

opslag
Warmtenet Slim elektriciteitsnet

Submaatregel Isolatie + zonering CV
Cooperatief (gft naar 

vergister op afstand)
PV panelen Riothermie (Bio)WKK

gedistribueerd

datacentrum

elektrisch 

(het warmtepomp deel)

gas 

(het ketel deel)
ondergrondse WKO Lage temperatuur (6 - 18 C) Installatiekabel warmtenet

Omschrijving

Maatwerk: na-isolatie van dak, 

muren, ramen, vloeren, 

warmwaterleidingen etc, installatie 

zone-regeling voor CV

GFT uit de wijk brengen 

naar biogasfaciliteit op 

afstand; levering als 

groen gas via smart grid 

met realtime certificaten.

PV-panelen zetten 

zonlicht om in 

elektriciteit.

Warmteonttrekking aan 

het rioolstelsel van een 

wijk.

Een elektrische generator 

(brandstofcel of verbrandingsmotor) 

waarvan de restwarmte nuttig kan 

worden ingezet. Afstemmen op 

grootte biogasproductie.

Rekeneenheden geplaatst in 

meerdere woningen en 

gekoppeld via glasvezelnet, 

waarbij de warmte nuttig kan 

worden ingezet in de woning.

De warmtepomp zet met een 

hoog rendement (250% - 450%) 

elektriciteit om in warmte. De 

ketel zorgt voor het benodigde  

piekvermogen.

De HR ketel zet met goed 

rendement (95%) gas om in 

warmte.

De onbenutte warmte van de warmte-

IT koppeling (ca 250.000 kWh) kan met 

ondergrondse warmte-koudeopslag 

worden opgeslagen voor gebruik in 

de winter.

Lage temperatuur warmtenet dat 

de deelnemende gebouwen 

verbindt met het KWO, de WKK 

en het riothermiesysteem.

Een lokaal, slim aangestuurd 

elektriciteitsnet ten behoeve 

van de voeding van de 

warmtepompen in de wijk.

Voordelen
Effectieve stap om als eerste te 

nemen.

Gegarandeerd duurzaam 

gas, geen overlast (stank, 

horizonvervuiling, aan- 

en afvoer, etc) in de wijk

Schaalbare bron van 

betaalbare, lokaal 

geproduceerde 

elektriciteit.

Grote lokale bron, geen 

warmtebalans nodig, 

lage meerprijs bij 

rioolvervanging.

Efficiente opwek warmte en 

elektriciteit, ideale combi voor 

warmtenet, hoge kwaliteit (temp) 

warmte.

Geen investering nodig, gratis 

warmte, synergie tussen 

energie- en datainfratructuur, 

veel warmte op jaarbasis.

Efficient verwarmen met 

elektriciteit, goed te 

combineren met LT warmtenet, 

biogas en PV panelen.

Betrouwbaar, goedkoop per 

kW verwarmingsvermogen, 

duurzamer (2x) en goedkoper 

(4x) dan elektrische bijstook 

voor warmtepomp.

Maakt seizoensopslag van restwarmte 

mogelijk, is veel goedkoper (500 - 

1500 euro/kW) dan riothermie (1500 - 

3000 euro/kW).

Nodig voor warmtedistributie, 

goedkoper dan geisoleerd HT 

warmtenet

Grootverbruiksaansluiting dus 

lage tarieven, mogelijkheid om 

te balanceren zonder belasting 

te betalen, bestaande e-net 

wordt ontlast (meer capaciteit 

voor toekomst), toekomst 

mogelijk ook e-laden.

Nadelen

Vraagt om aanpassingen aan en 

investeringen in de woning, 

gebruiksgedrag kan effect 

verminderen (hoger stoken).

Hogere kostprijs dan 

“gewoon” aardgas, geen 

oplossing binnen de wijk 

(niet autonome 

oplossing).

Hoge investering, met 

name interessant voor 

kleingebruikers 

wegens tarief.

Hoge investering, lage 

temperatuur warmte (ca. 

10 °C); moet nog 

opgewaardeerd worden.

Warmte moet je altijd kwijt kunnen; 

met name interessant bij inzet voor 

lokaal warmtebedrijf.

Laag vermogen en 

temperatuur (1 kW, 50°C), 

hoge belasting van het 

elektriciteitsnet (COP=1).

Aanpassing binnen de woning 

nodig. Investering kan door 

externe partij worden gedaan 

(lease).

Maakt gebruik van gas, dat 

beperkt lokaal duurzaam te 

produceren is.

Er moet jaarlijks evenveel warmte 

worden toegevoerd als er wordt 

onttrokken (energiebalans is nodig). 

De warmte moet worden 

opgewaardeerd met een 

warmtepomp.

Grote investering -> minimaal 

aantal deelnemers nodig (100). 

Lokale beheerder nodig, 

dubbelop (dubbel E-net).

Technology Readiness ++
+ (realtime koppeling nog 

niet mature)
++

+ (eerste commerciële 

systemen bestaan)
+

+/- (eerste demo met 5 huizen 

draait)
++ ++ ++ ++

+ (netwerk wel, smart deel in 

kinderschoenen)

Levensduur 60 eindeloos
panelen 25 jaar, 

inverter 10 jaar
gelijk aan riool; bv 30 jaar

10 - 20 jaar afhankelijk van onderhoud 

en revisies

5 jaar economisch, 10 jaar 

technisch?
10 - 15 jaar 15 jaar 20 jaar 30 jaar 30

Aangenomen aantal deelnemers                                                                   556                                              556                                        556                                             456                                                                             1                                                        100                                                          556                                                          556                                                                       100                                                               556                                                             556 

Piekvermogen elektrisch (kW el) nvt nvt                                    1.845 68                                              11 100 556 0 15 0 556

Piekvermogen thermisch (kW th) nvt nvt 0 1.367                                        23 100 2.223                                                     13.896                                                   300                                                                      1667 nvt

Jaaropbrengst (kWh gas) nvt                                      332.812 nvt  nvt -332.812                                                             nvt nvt -384.244                                               nvt nvt nvt

Jaaropbrengst (kWh elektrisch) nvt  nvt                            1.476.228                                   -115.596                                                                  99.844                                              -394.200                                                -939.707  nvt                                                               -25.360  nvt  nvt 

Jaaropbrengst (kWh thermisch)                                                       1.566.179  nvt nvt                                 2.311.928                                                                199.687                                                394.200                                              3.758.829                                                 345.820                                                               507.194  nvt  nvt 

Bijdrage aan autonomie ++
- (afhankelijk van externe 

levering)
++ + (wijkniveau) + (wijkniveau)

- (afhankelijk van externe 

levering)
++

- (er kan lokaal niet voldoende 

gas worden geproduceerd)
+ (wijkniveau) + (wijkniveau) + (wijkniveau)

Bijdrage aan sociale cohesie + (indien lokale, collectieve aanpak)
+/- (samen 

energieneutraal worden)

+ (indien lokale, 

collectieve aanpak)

+/- (samen 

energieneutraal worden)

++ (samen zelfvoorzienend worden, 

samen beheren)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)
+/- (samen energieneutraal worden)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ -- ++

- (vrije keuze om aan te 

haken, geen keuze in 

uitvoering)

- (vrije keuze om aan te haken, geen 

keuze in uitvoering)

+/- (uitvoering is aanpasbaar 

binnen zekere grenzen; geen 

keuze over inschakelen)

++ ++
- (vrije keuze om aan te haken, geen 

keuze in uitvoering)

- (wel vrije keuze om aan te 

haken, geen keuze in uitvoering)

- (wel vrije keuze om aan te 

haken, geen keuze in uitvoering)

Gemak, ontzorging, zekerheid
+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)
++

+/- (overlast in huis 

tijdens installatiefase)
++ ++ ++

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)
++ ++ ++

Gevoel van eigenaarschap ++ +/- (aandeelhouder) ++ + (wijkniveau) + (wijkniveau) - (externe dienst/oplossing) ++ ++ + (wijkniveau) + (wijkniveau) + (wijkniveau)

Ton CO2 uitstootreductie 336                                                 64                                        776  nvt; toegekend aan WP 31                                                        178 156                                                             -   nvt; toegekend aan WP  nvt; toegekend aan WP nvt

Kosten per ton CO2 reductie per jaar  €                                                                -16  €                                            62  €                                  -181  nvt; toegekend aan WP  €                                                                        9  €                                                  -139  €                                                     133 nvt  nvt; toegekend aan WP nvt; toegekend aan WP  nvt 

Impact op omgeving + (geen impact) - (impact op één locatie) + (geen impact) - (straat moet open) - (impact op één locatie) + (geen impact) + (geen impact) + (geen impact) - (straat moet open voor WKO net)
- (straat moet open voor 

warmtenet)

- (straat moet open voor aanleg e-

net)

Geschatte investering (excl btw)  €                                                   2.779.138 0  €                       1.677.532  €                            2.450.333  €                                                              25.061 0  €                                         1.437.746  €                                             833.741  €                                                          290.784  €                                              4.609.965  €                                                 813.916 

Afschrijving (jaren)                                                                      30                                                  -                                            25                                               30                                                                          15                                                             5                                                            10                                                            15                                                                         20                                                                 30                                                                30 

Afschrijving (euro/jaar)  €                                                         92.638 0  €                             96.960  €                                  81.678  €                                                                1.671 0  €                                             143.775  €                                               55.583  €                                                             14.539  €                                                  153.666  €                                                   27.131 

Jaarlijkse onderhoudskosten  €                                                                  -   0  €                                       -    €                                  73.510  €                                                                2.005 0  €                                               28.755  €                                               25.012  €                                                               8.724  €                                                              -    €                                                            -   

Jaarlijkse besparing  €                                                         97.970  €                                     -3.983  €                           237.230  nvt; toegekend aan WP  €                                                                3.391  €                                              24.659  €                                             151.689  €                                                         -    nvt; toegekend aan WP  nvt; toegekend aan WP  nvt; toegekend aan WP 

Terugverdientijd per maatregel                                                                      28  €                                             -                                              7  nvt; toegekend aan WP                                                                          18 0                                                            18 zie het elektrische deel  nvt; toegekend aan WP nvt; toegekend aan WP  nvt; toegekend aan WP 

Kan bijdragen aan lokale economie ja: lokale installateur ja, inzameling GFT. ja: lokale installateur ja indien lokaal beheer ja indien lokaal beheer ja: gratis warmte ja: lokale installateur ja: lokale installateur ja indien lokaal beheer ja indien lokaal beheer ja indien lokaal beheer
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Resultaat geintegreerd concept Oorspronkelijke situatie Energieconcept 1 per woning

Totaal aantal deelnemers 556                                                                  556                                             woningen 1                                                

Bijdrage aan autonomie -- ++

Bijdrage aan sociale cohesie -- ++

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ +

Gemak, ontzorging, zekerheid ++ -

Gevoel van eigenaarschap ++ +/-

Totale warmtevraag 6.264.716                                                      4.698.537                                 kWh warmte 8.453                                        

Gasvraag 6.960.795                                                      384.244                                     kWh gas 691                                            

Gasvraag 712.507                                                          39.331                                       m³ gas 71                                              

Netto elektravraag 2.047.818                                                      1.375.020                                 kWh elektriciteit 2.474                                        inclusief verbruik datacenter met 100 kW rekenkracht in beide gevallen

Inkoop warmte -                                                                   -                                              kWh warmte -                                            

Investeringskosten -                                                                   14.918.216                               euro 26.840                                      

Onderhoudskosten 25.012                                                            138.006                                     euro per jaar 248                                            exclusief onderhoud infra

Jaarlijkse besparing -                                                                   510.956                                     euro per jaar 919                                            inclusief geen kosten voor elektriciteitsgebruik lokaal datacenter (zit in businesscase van dienstenaanbieder)

Terugverdientijd excl onderhoud nvt 29                                                jaar 29                                              

Terugverdientijd incl onderhoud nvt 40                                                jaar 40                                              inclusief onderhoud (behalve alle netwerken)

CO2 uitstoot 2.420                                                               713                                             ton CO2 per jaar 1                                                inclusief reductie door benutting restwarmte lokaal datacenter (in oorspronkelijke situatie wordt deze warmte niet benut)

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   1.707                                          ton CO2 per jaar 3                                                

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   71                                                % 71                                              

Kosten per ton CO2 reductie per jaar nvt 173                                             euro/ton CO2/jaar 173                                            
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Energieconcept 2: Hoge temperatuur warmtenet met lokale opwekking 

 

 

  

ENERGIECONCEPT 2 Energievraag verminderen Efficient omgaan met bronnen

Maatregel Isolatie Biogas Zonne-energie Restwarmte
Warmte-kracht

koppeling

Warmte-IT 

koppeling
Warmtepomp Warmtenet Warmtenet

Submaatregel Isolatie + zonering CV
Cooperatief (gft naar 

vergister op afstand)
PV panelen Riothermie (Bio)WKK

gedistribueerd

datacentrum
elektrisch NUON Hoge temperatuur (50 - 90 C)

Omschrijving

Maatwerk: na-isolatie van dak, 

muren, ramen, vloeren, 

warmwaterleidingen etc, installatie 

zone-regeling voor CV

GFT uit de wijk brengen 

naar biogasfaciliteit op 

afstand; levering als 

groen gas via smart grid 

met realtime certificaten.

PV-panelen zetten 

zonlicht om in 

elektriciteit.

Warmteonttrekking aan 

het rioolstelsel van een 

wijk.

Een elektrische generator 

(brandstofcel of verbrandingsmotor) 

waarvan de restwarmte nuttig kan 

worden ingezet. Afstemmen op 

grootte biogasproductie.

Rekeneenheden geplaatst in 

meerdere woningen en 

gekoppeld via glasvezelnet, 

waarbij de warmte nuttig kan 

worden ingezet in de woning.

De warmtepomp zet met een 

hoog rendement (250% - 450%) 

elektriciteit om in warmte. De 

ketel zorgt voor het benodigde  

piekvermogen.

NUON levert via haar 

restwarmtenet het tekort aan 

warmte.

Lage temperatuur warmtenet dat 

de deelnemende gebouwen 

verbindt met het KWO, de WKK 

en het riothermiesysteem.

Voordelen
Effectieve stap om als eerste te 

nemen.

Gegarandeerd duurzaam 

gas, geen overlast (stank, 

horizonvervuiling, aan- 

en afvoer, etc) in de wijk

Schaalbare bron van 

betaalbare, lokaal 

geproduceerde 

elektriciteit.

Grote lokale bron, geen 

warmtebalans nodig, 

lage meerprijs bij 

rioolvervanging.

Efficiente opwek warmte en 

elektriciteit, ideale combi voor 

warmtenet, hoge kwaliteit (temp) 

warmte.

Geen investering nodig, gratis 

warmte, synergie tussen 

energie- en datainfratructuur, 

veel warmte op jaarbasis.

Efficient verwarmen met 

elektriciteit, goed te 

combineren met LT warmtenet, 

biogas en PV panelen.

Betrouwbaar, goedkoop per 

kW verwarmingsvermogen, 

hergebruik van restwarmte 

NUON. Schaalbaar: later 

kunnen meer WKK's worden 

geplaatst in de wijk.

Nodig voor warmtedistributie, 

goedkoper dan geisoleerd HT 

warmtenet

Nadelen

Vraagt om aanpassingen aan en 

investeringen in de woning, 

gebruiksgedrag kan effect 

verminderen (hoger stoken).

Hogere kostprijs dan 

“gewoon” aardgas, geen 

oplossing binnen de wijk 

(niet autonome 

oplossing).

Hoge investering, met 

name interessant voor 

kleingebruikers 

wegens tarief.

Hoge investering, lage 

temperatuur warmte (ca. 

10 °C); moet nog 

opgewaardeerd worden.

Warmte moet je altijd kwijt kunnen; 

met name interessant bij inzet voor 

lokaal warmtebedrijf.

Laag vermogen en 

temperatuur (1 kW, 50°C), 

hoge belasting van het 

elektriciteitsnet (COP=1).

Aanpassing binnen de woning 

nodig. Investering kan door 

externe partij worden gedaan 

(lease).

Afhankelijk van restwarmte 

van NUON; onzekerheid over 

beschikbaarheid in de 

toekomst.

Grote investering -> minimaal 

aantal deelnemers nodig (100). 

Technology Readiness ++
+ (realtime koppeling nog 

niet mature)
++

+ (eerste commerciële 

systemen bestaan)
+

+/- (eerste demo met 5 huizen 

draait)
++ ++ ++

Levensduur 60 eindeloos
panelen 25 jaar, 

inverter 10 jaar
gelijk aan riool; bv 30 jaar

10 - 20 jaar afhankelijk van onderhoud 

en revisies

5 jaar economisch, 10 jaar 

technisch
10 - 15 jaar 30 jaar 30 jaar

Aangenomen aantal deelnemers                                                                   556                                              556                                        556                                             532                                                                             1                                                             1                                                              1                                                              1                                                               556 

Piekvermogen elektrisch (kW el) nvt nvt                                    1.845 68                                              11 100 760 0 0

Piekvermogen thermisch (kW th) nvt nvt 0 1.367                                        23 100 2.127                                                     5.558                                                     5.558                                                          

Jaaropbrengst (kWh gas) nvt                                      332.812 nvt  nvt -332.812                                                             nvt nvt -                                                         nvt

Jaaropbrengst (kWh elektrisch) nvt  nvt                            1.476.228                                   -115.596                                                                  99.844                                              -394.200                                            -1.284.405  nvt -104.829                                                    

Jaaropbrengst (kWh thermisch)                                                       1.566.179  nvt nvt                                 2.311.928                                                                199.687                                                197.100                                              3.596.333                                              1.645.124  nvt 

Bijdrage aan autonomie ++
- (afhankelijk van externe 

levering)
++ + (wijkniveau) + (wijkniveau)

- (afhankelijk van externe 

levering)
++

- (er kan lokaal niet voldoende 

gas worden geproduceerd)
+ (wijkniveau)

Bijdrage aan sociale cohesie + (indien lokale, collectieve aanpak)
+/- (samen 

energieneutraal worden)

+ (indien lokale, 

collectieve aanpak)

+/- (samen 

energieneutraal worden)

++ (samen zelfvoorzienend worden, 

samen beheren)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ -- ++

- (vrije keuze om aan te 

haken, geen keuze in 

uitvoering)

- (vrije keuze om aan te haken, geen 

keuze in uitvoering)

+/- (uitvoering is aanpasbaar 

binnen zekere grenzen; geen 

keuze over inschakelen)

++ ++
- (wel vrije keuze om aan te 

haken, geen keuze in uitvoering)

Gemak, ontzorging, zekerheid
+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)
++

+/- (overlast in huis 

tijdens installatiefase)
++ ++ ++

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)
++

Gevoel van eigenaarschap ++ +/- (aandeelhouder) ++ + (wijkniveau) + (wijkniveau) - (externe dienst/oplossing) ++ ++ + (wijkniveau)

Ton CO2 uitstootreductie 336                                                 64                                        776  nvt; toegekend aan WP 31                                                        136 -43                                                          118 nvt; toegekend aan WP

Kosten per ton CO2 reductie per jaar  €                                                                -16  €                                            62  €                                  -181  nvt; toegekend aan WP  €                                                                        8  €                                                    -45  €                                                  2.478 nvt  nvt; toegekend aan WP 

Impact op omgeving + (geen impact) - (impact op één locatie) + (geen impact) - (straat moet open) - (impact op één locatie) + (geen impact) + (geen impact) + (geen impact)
- (straat moet open voor 

warmtenet)

Geschatte investering (excl btw)  €                                                   2.779.138 0  €                       1.677.532  €                            2.858.722  €                                                              25.061 0  €                                               82.036  €                                                         -    €                                              5.834.965 

Afschrijving (jaren)                                                                      30                                                  -                                            25                                               30                                                                          15                                                             5                                                            10                                                            30                                                                 30 

Afschrijving (euro/jaar)  €                                                         92.638 0  €                             96.960  €                                  95.291  €                                                                1.671 0  €                                                  8.204  €                                                         -    €                                                  194.499 

Jaarlijkse onderhoudskosten  €                                                                  -   0  €                                       -    €                                  85.762  €                                                                2.005  €                                                5.000  €                                                  2.461  €                                                         -    €                                                              -   

Jaarlijkse besparing  €                                                         97.970  €                                     -3.983  €                           237.230  nvt; toegekend aan WP  €                                                                3.430  €                                              11.060  €                                             116.869  €                                              -19.820  nvt; toegekend aan WP 

Terugverdientijd per maatregel                                                                      28  €                                             -                                              7  nvt; toegekend aan WP                                                                          18 0                                                              1 0  nvt; toegekend aan WP 

Kan bijdragen aan lokale economie ja: lokale installateur ja, inzameling GFT. ja: lokale installateur ja indien lokaal beheer ja indien lokaal beheer ja: gratis warmte ja: lokale installateur ja: lokale installateur ja indien lokaal beheer
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Resultaat geintegreerd concept Oorspronkelijke situatie Energieconcept 2 per woning

Totaal aantal deelnemers 556                                                                  556                                             woningen 1

Bijdrage aan autonomie -- +/-

Bijdrage aan sociale cohesie -- +/-

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ -

Gemak, ontzorging, zekerheid ++ ++

Gevoel van eigenaarschap ++ --

Totale warmtevraag 6.264.716                                                      5.638.244                                 kWh warmte 10.144                                      inclusief 20% warmteverlies van het warmtenet.

Gasvraag 6.960.795                                                      -                                              kWh gas -                                            

Gasvraag 712.507                                                          -                                              m³ gas -                                            

Netto elektravraag 2.047.818                                                      1.799.187                                 kWh elektriciteit 3.237                                        inclusief verbruik datacenter met 100 kW rekenkracht in beide gevallen

Inkoop warmte -                                                                   1.645.124                                 kWh warmte 2.960                                        

Investeringskosten -                                                                   13.257.454                               euro 23.852                                      

Onderhoudskosten -                                                                   95.228                                       euro per jaar 171                                            

Jaarlijkse besparing -                                                                   442.756                                     euro per jaar 797                                            inclusief geen kosten voor elektriciteitsgebruik lokaal datacenter (zit in businesscase van dienstenaanbieder)

Terugverdientijd excl onderhoud nvt 30                                                jaar 30                                              

Terugverdientijd incl onderhoud nvt 38                                                jaar 38                                              inclusief onderhoud (behalve alle netwerken)

CO2 uitstoot 2.420                                                               862                                             ton CO2 per jaar 2                                                inclusief reductie door benutting restwarmte lokaal datacenter (in oorspronkelijke situatie wordt deze warmte niet benut)

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   1.558                                          ton CO2 per jaar 3                                                

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   64                                                % 64                                              

Kosten per ton CO2 reductie per jaar nvt 91                                                euro/ton CO2/jaar 91                                              
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Energieconcept 3: Individuele hybride warmtepompen en microwarmtekrachtkoppelingen 

 

 

ENERGIECONCEPT 3 Energievraag verminderen Efficient omgaan met bronnen

Maatregel Isolatie Groen gas Zonne-energie Slimme Micro WKK
Warmte-IT 

koppeling

Slimme hybride 

warmtepomp
Hybride warmtepomp

Submaatregel Isolatie + zonering CV
Inkopen en gft naar 

vergister op afstand
PV panelen

Brandstofcel

(Bluegen)

Gedistribueerd

datacentrum

Elektrisch 

(het warmtepomp deel)

Gas 

(het ketel deel)

Omschrijving

Maatwerk: na-isolatie van dak, 

muren, ramen, vloeren, 

warmwaterleidingen etc, installatie 

zone-regeling voor CV

GFT uit de wijk brengen naar 

biogasfaciliteit op afstand; 

levering als groen gas via 

smart grid met realtime 

certificaten.

PV-panelen zetten 

zonlicht om in 

elektriciteit.

Een elektrische generator 

(brandstofcel) waarvan de restwarmte 

nuttig wordt ingezet. Icm hybride 

warmtepomp inzetten.

Rekeneenheden geplaatst in 

meerdere woningen en 

gekoppeld via glasvezelnet, 

waarbij de warmte nuttig kan 

worden ingezet in de woning.

De warmtepomp zet met een 

hoog rendement (250% - 450%) 

elektriciteit om in warmte. De 

ketel zorgt voor het benodigde  

piekvermogen.

De HR ketel zet met goed 

rendement (95%) gas om in 

warmte.

Voordelen
Effectieve stap om als eerste te 

nemen.

Gegarandeerd duurzaam 

gas, geen overlast (stank, 

horizonvervuiling, aan- en 

afvoer, etc) in de wijk

Schaalbare bron van 

betaalbare, lokaal 

geproduceerde 

elektriciteit.

Efficiente opwek warmte en 

elektriciteit, goede combi met 

warmtepompen, hoge kwaliteit 

(temp) warmte.

Geen investering nodig, gratis 

warmte, synergie tussen 

energie- en datainfratructuur, 

veel warmte op jaarbasis.

Efficient verwarmen met 

elektriciteit, goed te 

combineren met LT warmtenet, 

biogas en PV panelen.

Betrouwbaar, goedkoop per 

kW verwarmingsvermogen, 

duurzamer (2x) en goedkoper 

(4x) dan elektrische bijstook 

voor warmtepomp.

Nadelen

Vraagt om aanpassingen aan en 

investeringen in de woning, 

gebruiksgedrag kan effect 

verminderen (hoger stoken).

Hogere kostprijs dan 

“gewoon” aardgas, geen 

oplossing binnen de wijk 

(niet autonome oplossing).

Hoge investering, met 

name interessant voor 

kleingebruikers 

wegens tarief.

Warmte en elektriciteit moet je altijd 

kwijt kunnen; met name interessant 

wanneer te combineren met E-vraag 

van warmtepompen en elektrisch 

vervoer.

Laag vermogen en 

temperatuur (1 kW, 50°C), 

hoge belasting van het 

elektriciteitsnet (COP=1).

Aanpassing binnen de woning 

nodig. Investering kan door 

externe partij worden gedaan 

(lease).

Maakt gebruik van gas, dat 

beperkt lokaal duurzaam te 

produceren is.

Technology Readiness ++
+ (realtime koppeling nog 

niet mature)
++ +/- Brandstofcel nog prijzig

+/- (eerste demo met 5 huizen 

draait)
++ ++

Levensduur 60 eindeloos
panelen 25 jaar, 

inverter 10 jaar

ca 10 jaar afhankelijk van onderhoud 

en revisies

5 jaar economisch, 10 jaar 

technisch
10 - 15 jaar 15 jaar

Aangenomen aantal deelnemers                                                                   556                                                    556                                        556                                                                          59                                                        100                                                          386                                                          386 

Piekvermogen elektrisch (kW el) nvt nvt                                    1.845 89 100 551                                                         0

Piekvermogen thermisch (kW th) nvt nvt 0 37 100 1.543                                                     9.645                                                     

Jaaropbrengst (kWh gas) nvt                                           332.812 nvt -332.812                                                             nvt nvt -1.044.119                                           

Jaaropbrengst (kWh elektrisch) nvt  nvt                            1.476.228                                                                199.687                                              -394.200                                            -1.242.331  nvt 

Jaaropbrengst (kWh thermisch)                                                       1.566.179  nvt nvt                                                                  83.203                                                197.100                                              3.478.526                                                 939.707 

Bijdrage aan autonomie ++
- (afhankelijk van externe 

levering)
++ + (wijkniveau)

- (afhankelijk van externe 

levering)
++

- (er kan lokaal niet voldoende 

gas worden geproduceerd)

Bijdrage aan sociale cohesie + (indien lokale, collectieve aanpak)
+/- (samen energieneutraal 

worden)

+ (indien lokale, 

collectieve aanpak)

++ (samen zelfvoorzienend worden, 

samen beheren)

+/- (samen energieneutraal 

worden)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)

+ (indien lokale, collectieve 

aanpak)

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ -- ++
- (vrije keuze om aan te haken, geen 

keuze in uitvoering)

+/- (uitvoering is aanpasbaar 

binnen zekere grenzen; geen 

keuze over inschakelen)

++ ++

Gemak, ontzorging, zekerheid
+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)
++

+/- (overlast in huis 

tijdens installatiefase)
++ ++

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)

+/- (overlast in huis tijdens 

installatiefase)

Gevoel van eigenaarschap ++ -- ++ + (wijkniveau) - (externe dienst/oplossing) ++ ++

Ton CO2 uitstootreductie 336                                                      64                                        776 59                                                        136 17                                                             -   

Kosten per ton CO2 reductie per jaar  €                                                                -16  €                                                  62  €                                  -181  €                                                                1.993  €                                                    -54  €                                                  3.380 nvt

Impact op omgeving + (geen impact) - (impact op één locatie) + (geen impact) - (impact op één locatie) + (geen impact) + (geen impact) + (geen impact)

Geschatte investering (excl btw)  €                                                   2.779.138 0  €                       1.677.532  €                                                        1.231.988 0  €                                         1.502.725  €                                             578.676 

Afschrijving (jaren)                                                                      30                                                       -                                            25                                                                          10                                                             5                                                            10                                                            15 

Afschrijving (euro/jaar)  €                                                         92.638 0  €                             96.960  €                                                           123.199 0  €                                             150.273  €                                               38.578 

Jaarlijkse onderhoudskosten  €                                                                  -   0  €                                       -    €                                                              12.320  €                                                5.000  €                                               30.055  €                                               17.360 

Jaarlijkse besparing  €                                                         97.970  €                                          -3.983  €                           237.230  €                                                              18.558  €                                              12.329  €                                             121.673  €                                                         -   

Terugverdientijd per maatregel                                                                      28  €                                                   -                                              7                                                                        198 0                                                            22 nvt

Kan bijdragen aan lokale economie ja: lokale installateur ja, inzameling GFT. ja: lokale installateur ja indien lokaal beheer ja: gratis warmte ja: lokale installateur ja: lokale installateur
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Resultaat geintegreerd concept Oorspronkelijke situatie Energieconcept 3 Eenheid per woning

Totaal aantal deelnemers 556                                                                  556                                                   woningen 1

Bijdrage aan autonomie -- --

Bijdrage aan sociale cohesie -- -

Keuzevrijheid, personaliseerbaar ++ ++

Gemak, ontzorging, zekerheid ++ +/-

Gevoel van eigenaarschap ++ ++

Totale warmtevraag 6.264.716                                                      4.698.537                                       kWh warmte 8.453                                                                   

Gasvraag 6.960.795                                                      1.044.119                                       kWh gas 1.878                                                                   

Gasvraag 712.507                                                          106.876                                          m³ gas 192                                                                       

Netto elektravraag 2.047.818                                                      1.436.843                                       kWh elektriciteit 2.585                                                                   inclusief verbruik datacenter met 100 kW rekenkracht in beide gevallen

Inkoop warmte -                                                                   -                                                   kWh warmte -                                                                        

Investeringskosten -                                                                   7.770.059                                       euro 13.979                                                                 

Onderhoudskosten 17.360                                                            64.735                                             euro per jaar 116                                                                       

Jaarlijkse besparing -                                                                   483.777                                          euro per jaar 870                                                                       inclusief geen kosten voor elektriciteitsgebruik lokaal datacenter (zit in businesscase van dienstenaanbieder)

Terugverdientijd excl onderhoud nvt 16                                                     jaar 16                                                                         

Terugverdientijd incl onderhoud nvt 19                                                     jaar 19                                                                         inclusief onderhoud (behalve alle netwerken)

CO2 uitstoot 2.420                                                               873                                                   ton CO2 per jaar 2                                                                            inclusief reductie door benutting restwarmte lokaal datacenter (in oorspronkelijke situatie wordt deze warmte niet benut)

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   1.547                                               ton CO2 per jaar 3                                                                            

Reductie CO2 uitstoot -                                                                   64                                                     % 64                                                                         

Kosten per ton CO2 reductie per jaar nvt 53                                                     euro/ton CO2/jaar 53                                                                         


