
Nota bene!
Bij alle vijf verdwijnt het verwarmen  
en koken op aardgas. Gaat u dus met  
uw keuken aan de slag, of wilt u het 
gasfornuis vervangen, kies dan in ieder 
geval voor een inductiekookplaat.  
Dan bent u voor wat betreft koken al 
klaar voor de toekomst. 
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De opgave
De Parken is een van de vier wijken in Apeldoorn  
waar de gemeente is gestart met het zoeken van een 
alternatief voor aardgas. De gemeente geeft daarbij 
veel ruimte aan het keuzeproces in de wijk. Om tot 
een goede keuze te komen heeft de initiatiefgroep 
Duurzame Parken gekeken naar de verschillende 
alternatieven voor aardgas. Daarbij zijn er twee 
mogelijkheden: 

Ieder zijn eigen warmtebron of een centrale 
warmtebron voor de wijk 
A.  We kiezen ervoor om de warmte met een eigen 

warmtebron in onze eigen woning te produceren. 
Dit is ook de huidige praktijk, waar de woning met 
een cv-ketel op aardgas verwarmd wordt.   

B.  We kiezen voor een gezamenlijke energiebron.  
De energie wordt niet in de woning, maar op een 
centrale plaats vlak in of bij de wijk geproduceerd.  
De centraal geproduceerde warmte wordt 
vervolgens met een warmtenet aan de woningen 
geleverd.

Twee mogelijkheden, vijf opties
A:   De keuze om elke woning te voorzien van  

een eigen ketel kent drie varianten:
1  waterstofketel
2  houtpelletketel
3  warmtepomp

B:   De keuze voor een warmtevoorziening  
op een centrale plek heeft er twee: 

3  hogetemperatuur-warmtenet
4  lagetemperatuur-warmtenet

De bedoeling is om eind 2020 als wijk een keuze te 
maken voor onze toekomstige warmtevoorziening. 
Uitgangspunt is een door de wijk gedragen keuze,  
die ook de gemeente onderschrijft. Verder is 
afgesproken dat de gekozen optie binnen 10 jaar  
ook daadwerkelijk in en voor de wijk beschikbaar 
moet zijn. 

Tekst: Michael Boddeke

Als we in De Parken geen fossiele energie meer willen  

gebruiken,  dan moeten we een duurzaam alternatief vinden voor  

onze warmtevoorziening, die nu vrijwel geheel op aardgas draait.

Wat wordt het 
alternatief 
voor aardgas?

Van vijf naar drie opties 
in 2019
Eind van dit jaar willen we het aantal te kiezen 
opties van vijf terugbrengen naar drie. De 
eerste stap in het keuzeproces is het grondig 
op een rij zetten van de verschillende opties. 
In deze energiespecial presenteren we de vijf 
opties. 
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Kosten aanschaf
Een waterstofketel voor woningen is op dit moment 
nog niet beschikbaar. Wel heeft Remeha inmiddels 
een prototype ontwikkeld. De aanschafkosten zijn  
dus nog niet precies bekend, maar de verwachting is 
dat die rond de € 2.500 liggen. Verder zijn er geen 
aanpassingen in de woning nodig.

Kosten gebruik
De gebruikskosten worden bepaald door de 
waterstofprijs. Ook hier geldt dat er nog weinig te 
zeggen valt over de toekomstige prijs van waterstof 
en de hoogte van de energiebelasting op waterstof. 
Combinatie met een (hybride) warmtepomp kan een 
extra besparing op waterstof opleveren. 

Beschikbaarheid waterstof
Waterstof is niet vrij beschikbaar, maar moet 
geproduceerd worden. Daarvoor is een duurzame  

 
energiebron nodig. Productie met zonnepanelen  
of een windmolen is een optie. Voor de huidige 
gemiddelde warmtevraag van een woning in De 
Parken zijn daarvoor circa 200 zonnepanelen nodig. 
In plaats van waterstof zou echter ook voor een  
ander duurzaam gas gekozen kunnen worden.

Invoering
Bij de keuze voor waterstof zal het bestaande 
gasnetwerk in onze wijk gebruikt worden voor het 
transport van waterstof in plaats van het huidige 
aardgas. Het gasnet als collectieve voorziening blijft 
dus nodig. Daarom is het essentieel dat vrijwel 
iedereen overstapt op waterstof. Verder vergt de 
invoering de nodige afstemming, omdat er op een 
bepaald moment geen aardgas, maar waterstof uit  
de gasleiding komt en dan moet de woning wel 
gereed zijn. Een gefaseerde overstap is niet mogelijk.

Optie 1: De waterstofketel 

In het kort
Hierbij wordt de cv-ketel die uw woning nu voorziet van warmte vervangen door een ketel die op 
waterstof werkt. U zult daarvoor uw cv-ketel moeten vervangen. De gasleiding kan gewoon blijven 
zitten, daar komt  in plaats van aardgas waterstof uit. Ook uw radiatoren kunnen gewoon blijven zitten.

1 2 3 4 5
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Kosten aanschaf
Er zijn diverse types en merken houtpelletsketels op 
de markt. Prijzen variëren, maar denk aan € 5000. 
Verder zijn er geen aanpassingen nodig.

Kosten gebruik
De gebruikskosten worden bepaald door de prijs van 
de houtpellets. Op dit moment zijn de kosten lager 
dan aardgas en wordt er ook geen energiebelasting 
op houtpellets geheven. De vraag is of dat zo blijft, en 
ook de prijsontwikkeling van houtpellets valt niet te 
voorspellen. 

Herkomst houtpellets
De herkomst van de houtpellets is belangrijk, omdat 
we onnodig transport en milieuschade willen 
voorkomen. Voor de huidige gemiddelde  
warmtevraag van een woning in De Parken zijn circa 
400 zakken houtpellets van 15 kg per jaar nodig. 

Het jaarlijkse snoeiafval van de gemeente levert meer 
dan voldoende hout op voor de productie van 
houtpellets om alle woningen in De Parken van 
warmte te voorzien. Bij deA loopt  een proef om 
houtpellets te produceren van het snoeiafval uit de 
gemeente en van hout uit energiebosjes in Apeldoorn.

Invoering
Op het moment dat de cv-ketel aan vervanging toe is, 
kunt u overstappen op een houtpelletketel. 

Hebt u de energiespecial van vorig jaar nog?  
Dan kunt u daarin het artikel lezen over de pelletkachel 
van de familie Hoebink of bekijk het artikel op 
www.deparken.nl

Optie 2: De houtpelletketel

In het kort
Hierbij wordt de cv-ketel die uw woning nu voorziet van warmte vervangen door een ketel die op 
houtpellets werkt, waarmee u de ketel geregeld moet bijvullen. De gasleiding is niet meer nodig en 
verdwijnt. De radiatoren kunnen gewoon blijven zitten. Wel hebt u een opslagruimte nodig voor de 
houtpellets.
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Kosten aanschaf
Er zijn diverse types en merken warmtepompen op de 
markt. Prijzen verschillen, maar denk aan een bedrag 
tussen € 8.000 en € 15.000. Voor de aanschaf is een 
subsidie vanuit RvO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) beschikbaar. Verder zijn er kosten voor 
het vervangen van de radiatoren en het extra isoleren 
van de woning. Daarnaast moeten er bij een 
warmtepomp met warmte uit de bodem als bron 
diepe gaten geboord worden in de tuin. De kosten 
daarvoor zijn afhankelijk van het aantal boringen en 
de diepte. Een boring kost ongeveer € 3.000.

Kosten gebruik
De gebruikskosten worden bepaald door de prijs van 
elektriciteit. In een goed geïsoleerde woning werkt 
een warmtepomp zeer efficiënt, waardoor minder 
energie nodig is voor de verwarming van de woning.

Herkomst stroom
De stroom voor de warmtepompen moet duurzaam 
opgewekt worden. Voor de huidige gemiddelde 
warmtevraag van een woning in De Parken zijn circa 
40 zonnepanelen nodig.

Invoering
De invoering kan geleidelijk verlopen. Op het moment 
dat de woning er klaar voor is, kan de warmtepomp 
geplaatst worden en de gasaansluiting verdwijnen. 
Wellicht dat de elektriciteitsaansluiting wel verzwaard 
moet worden. Wanneer elke woning voorzien wordt 
van een warmtepomp zal zeer waarschijnlijk ook het 
huidige elektriciteitsnetwerk in de wijk verzwaard 
moeten worden.

Optie 3: De warmtepomp

In het kort
Hierbij wordt de cv-ketel die uw woning nu voorziet van warmte vervangen door een warmtepomp. 
Die zet de warmte uit de buitenlucht of bodem om in warmte voor uw woning. De warmtepomp levert 
een lagere temperatuur op dan uw cv-ketel, en om die reden moet u uw huidige radiatoren vervangen. 
Gecombineerd met vloerverwarming werkt het systeem optimaal. Voor een goede werking van de 
warmtepomp is het verder belangrijk dat uw woning zeer goed geïsoleerd is.

1 2 3 4 5
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Kosten aanschaf
U betaalt eenmalig een bedrag aan aansluitkosten om 
uw woning aan te sluiten op het warmtenet. De 
hoogte van deze eenmalige aansluitkosten zijn nog 
erg onzeker. Op grond van ervaringen elders ligt de 
verwachting rond de € 6.000. Verder zijn er geen 
kosten.

Kosten gebruik
Bij een warmtenet geldt altijd een vastrechttarief (In 
2019 bedraagt dit maximaal € 319 per jaar), en 
daarnaast betaalt u het aantal GigaJoules aan warmte 
dat u gebruikt. De ‘Warmtewet’ biedt bescherming en 
stelt grenzen aan de tarieven die gehanteerd mogen 
worden. Door deze wet zijn de kosten voor verbruik zo 
goed als gelijk aan de kosten bij het gebruik van 
aardgas.

Herkomst warmte
De warmte van het warmtenet moet komen van een 
warmtebron in de buurt van de wijk. Een bron kan 
bijvoorbeeld een centrale gasketel op waterstof zijn, 
een biomassaketel of geothermie, waarbij warmte aan 
een diepe aardlaag onttrokken wordt. 

Invoering
Voor deze optie is het nodig dat vrijwel iedereen 
overstapt. De keuze voor een warmtenet is echt een 
collectieve keuze omdat de investering in een 
warmtenet alleen rendabel is als vrijwel alle woningen 
aangesloten worden. Voor de invoering moet een 
warmtenet met een aansluiting naar de woningen 
aangelegd worden. 

Optie 4: Een hogetemperatuur-warmtenet 

In het kort
Hierbij wordt de cv-ketel die uw woning nu voorziet van warmte vervangen door een warmte-afgifteset. 
Uw woning wordt aangesloten op een warmtenet dat warmte van hoge temperatuur levert. 
U hoeft uw radiatoren niet te vervangen en uw woning hoeft ook niet extra geïsoleerd te worden. 
De gasleiding verdwijnt.
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Kosten aanschaf
U betaalt eenmalig een bedrag aan aansluitkosten op 
het warmtenet. De hoogte van deze eenmalige 
aansluitkosten zijn nog erg onzeker. Op grond van 
ervaringen elders ligt de verwachting rond de € 6.000. 
Verder zijn er kosten voor het vervangen van de 
radiatoren en het extra isoleren van de woning. 

Kosten gebruik
Bij een warmtenet geldt altijd een vastrechttarief (In 
2019 bedraagt dit maximaal € 319 per jaar), en 
daarnaast betaalt u het aantal GigaJoules aan warmte 
dat u gebruikt. De ‘Warmtewet’ biedt bescherming en 
stelt grenzen aan de tarieven die gehanteerd mogen 
worden. Door deze wet zijn de kosten voor verbruik zo 
goed als gelijk aan de kosten bij het gebruik van 
aardgas. Verder is uw woning hierbij extra goed 
geïsoleerd, wat sowieso al leidt tot een lage 
energierekening.

Herkomst warmte
De warmte van het warmtenet moet komen van een 
warmtebron in de buurt van de wijk. Omdat geen 
warmte van hoge temperatuur geproduceerd hoeft te 
worden, zijn er meerdere mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan een collectieve warmtepomp of 
warmte via de zon in combinatie met warmteopslag. 

Invoering
Voor deze optie is het nodig dat vrijwel iedereen 
overstapt. De keuze voor een warmtenet is echt een 
collectieve keuze, omdat de investering in een 
warmtenet alleen rendabel is, als vrijwel alle 
woningen aangesloten worden. Voor de invoering 
dient een warmtenet met een aansluiting naar de 
woningen aangelegd te worden. 

Optie 5: Een lagetemperatuur-warmtenet 

In het kort
Hierbij wordt uw cv-ketel vervangen door een warmte-afgifteset. Uw woning is aangesloten op een 
warmtenet dat warmte van lage temperatuur levert, en daarom moet u uw radiatoren vervangen en 
ook uw woning moet extra geïsoleerd worden. De gasleiding verdwijnt.
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