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AARDGASVRIJ BRANDENBURG WEST  

 

WAAROM BIJ DE PAW-SUBSIDIE AANVRAAG 3E RONDE VOOR EEN ZEER LAAG 

TEMPERATUUR WARMTENET, EEN BRONNET, IS GEKOZEN 

De in 2020 ingediende aanvraag voor de rijkssubsidie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW) 

was gebaseerd op een warmtenet met een wateraanvoertemperatuur van 70-75֯ Celsius. 

Een zogenaamd MT (Midden Temperatuur) - net. De recent ingediende subsidieaanvraag 

(november 2021) gaat uit van een warmtenet met aanvoertemperatuur van 12-25֯ Celsius. 

Dat is een zogenaamd ZLT (Zeer Lage Temperatuur) -net, ook wel bronnet genoemd omdat 

het net dient als bron voor de individuele warmtepompen die in elke woning dienen te 

worden opgesteld. Waarom deze switch? 

In het onderstaande beschrijven we eerst een MT-net. Daarna vergelijken we de drie 

systemen: Midden Temperatuur, Laag Temperatuur en Zeer Laag Temperatuur (bronnet). 

Vervolgens zetten we de kosten voor bewoners op een rij, in verschillende situaties. En tot 

slot benoemen we enkele gevolgen van de keuze voor bronnet.  

 

OVER EEN MT-NET  

De belangrijkste reden om in 2020 uit te gaan van een MT-net (70 -75֯⁰C) was dat bij een 

dergelijke aanvoertemperatuur vrijwel ieder huis, probleemloos van warmte kan worden 

voorzien, onafhankelijk van het niveau van isoleren, In de woning zelf hoeft dan alleen de cv-

ketel te worden vervangen door een zogenaamde afleveringset die tevens in de behoefte 

van warmtapwater kan voorzien. Het plan was om deze set in de meterkast te plaatsen 

waardoor de werkzaamheden binnen de woning beperkt bleven tot het leggen van leidingen 

tussen de meterkast en de plaats van de voormalige cv-ketel. De doelstelling: “de woning 

van het gas af” zou hiermee kunnen worden bereikt.  

Maar, met een MT-net wordt dan weliswaar geen gas meer verbruikt, het energieverbruik 

blijft onverminderd hoog. CerC avetua oCepoopertle nohert etCeope aCww tlartneCt

hetwwle  etadlavuaCe tlart et woovuaCe twwle wrhtraa t etoero whetav t ֯tCt.drt etetpoopert

le o wweertleevteveeC wiwCewC.tAvztuete lartwwChaart aCt eteteveeC wiwCewCt oo thazhezCooeCet

ierC aveztuo  CtopheueeCtwzt etCoCavetC O2-uitstoot eerder hoger dan lager dan die van de 

huidige individueel gestookte cv-ketels. Daarom is gezocht naar een oplossing die naast het 

gasloos worden van de woning ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot reduceert.  
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DRIE SYSTEMEN VERGELEKEN 

Bij een warmtenet op basis van Thermische energie uit afvalwater (TEA) zijn er eigenlijk 3 

typen mogelijk: 

- Zeer Laag Temperatuur Warmtenet ook wel Bronnet genoemd (10-25⁰C) 

- Laag Temperatuur Warmtenet (55/30⁰C) 

- Midden Temperatuur Warmtenet (70/40⁰C) 

De voor- en nadelen zijn in onderstaand overzicht weergegeven:  

Bronnet/ ZLT Warmtenet LT Warmtenet MT Warmtenet 

Kosten netwerk & opwekking ca. € 
3,7 mln* 

Kosten netwerk & opwekking ca. € 
12 mln 

Kosten netwerk & opwekking ca. € 12 
mln 

Ongeïsoleerde leidingen 
Levensduur ca. 80 jaar 

Geïsoleerde leidingen  
Levensduur ca. 40 jaar 

Geïsoleerde leidingen  
Levensduur ca. 40 jaar 

Jaarrond effluent warmte 12-25⁰C 
rondpompen 

Jaarrond ca. 55⁰C rondpompen Jaarrond ca. 75⁰C rondpompen 

3% verlies van warmte in het gehele 
systeem.  
Dit verlies is alleen niet opgewekt 

10-15%** verlies van opgewekte 
warmte in het gehele systeem 
(opwek, netwerk en 
warmtewisselaar) 

20-30%** verlies van opgewekte 
warmte in het gehele systeem (opwek, 
netwerk en warmtewisselaar) 

CO2 besparing ca. 30%*** 
Mogelijkheid energie gedeeltelijk op 
te wekken met zonnepanelen >30% 
CO2 besparing 

CO2 besparing ca. 10%*** CO2 besparing ca. 0 tot -5%*** 

Elke woning kan aansluiten en de 
warmte op de gewenste 
temperatuur produceren (afhankelijk 
van de buitentemperatuur waardoor 
het met een zeer hoog rendement 
kan worden geproduceerd 

Afhankelijk van de ‘zwakste 
schakel’ in de wijk voor de levering 
van warmte. Verlagen van de 
warmte < 50⁰C zal moeilijk bereikt 
kunnen worden. 

Afhankelijk van de ‘zwakste’ schakel in 
de wijk voor de levering van warmte. 
Verlagen van de warmte < 70⁰C zal 
moeilijk bereikt kunnen worden. 

Individuele water-water 
warmtepomp 

Booster of doorstromer in de 
woning voor warmtapwater 

Geen aanvullende installaties in de 
woning 

Goedkope mogelijkheid zonneboiler 
vanwege aanwezigheid boilervat bij 
warmtepomp 

  

Lening tegen lage rente mogelijk 
voor investering warmtepomp en 
aanpassingen in de woning 

Financiering door 
Warmteleverancier, tegen een 
hogere rente als bronnet waarbij zij 
ook nog rendement willen maken 
over haar geïnvesteerd vermogen. 
 

Financiering door Warmteleverancier, 
tegen een hogere rente als bronnet 
waarbij zij ook nog rendement willen 
maken over haar geïnvesteerd 
vermogen. 

Mogelijkheid voor het leveren 
passieve koeling (zonder elektra-
verbruik) 
Mogelijkheid om met zonnepanelen 
extra gebruikte energie te 
compenseren 

Geen mogelijkheid levering 
passieve koeling/ koude. 
De warmteleverancier verbruikt de 
elektriciteit die niet kan worden 
gecompenseerd met zelf 
opgewekte stroom, dus volledige 
tarief wordt altijd in rekening 
gebracht. 

Geen mogelijkheid levering passieve 
koeling/ koude. 
De warmteleverancier verbruikt de 
elektriciteit die niet kan worden 
gecompenseerd met zelf opgewekte 
stroom, dus volledige tarief wordt altijd 
in rekening gebracht. 

Ruimtebeslag in de woning met 
name voor het boilervat voor 
warmwater.  

(Bijna) Geen ruimtebeslag in de 
woning, wel booster/ doorstromer 

Geen ruimtebeslag in de woning 
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* Aanleg kosten lager door goedkopere leidingen en de mogelijkheid dat de werkzaamheden gemakkelijk gecombineerd kunnen worden 

met riool en gas/ waterleiding vervangingen. 

** Afhankelijk van de levensduur van de geïsoleerde leidingen, hoe ouder de leidingen hoe meer de isolatie is gedegenereerd waardoor 

de verliezen groter worden. 

*** T.o.v. individuele gasgestookte cv-installaties en ervan uitgaande dat gasgestookte centrales de benodigde elektriciteit opwekken. 

 

De meest in het oog springende voordelen van een bronnet zijn: de veel goedkopere aanleg, 

de langere levensduur, het lagere warmteverlies en de lagere CO2-uitstoot. 

De belangrijkste nadelen zijn:  de per woning aan te schaffen warmtepomp en het 

ruimtebeslag van met name het opslagvat voor warm(tap)water. Indien men optimaal 

gebruik wil maken van een energiebesparende warmtepomp dan moet de woning geschikt 

zijn voor verwarming met een temperatuur van maximaal 50 ֯ C. Voldoet de woning hier niet 

aan dan kan eventueel gebruik gemaakt worden van een hoge temperatuur warmtepomp 

(tot bijvoorbeeld 70 ֯ C) met een weliswaar lager rendement. Beter is het te kiezen voor het 

beter isoleren van de woning. 

 

LT óf MT warmtenet 

De leidingen van een LT- of MT-warmtenet bestaan uit kleine segmenten geïsoleerde 

leidingen die steeds aan elkaar moeten worden gelast. Vanwege de hoge druk in het 

warmtenet moeten alle aftakkingen naar woningen bestaan uit T-stukken die ook weer 

steeds gelast moeten worden. Bij de aanleg van deze warmtenetten moeten dus op 

voorhand ook al alle aftakkingen naar alle woningen worden aangelegd met heel veel 

(specialistisch) laswerk. Hierdoor duurt de aanleg van een LT- of MT-warmtenet veel langer 

dan rioolvervanging/ gasleidingvervangingen waar anders een kostenbesparing gevonden 

had kunnen worden. Voor een woonwijk van deze omvang dient voor het warmtenet én 

opwekking derhalve ca. € 12 miljoen te worden geïnvesteerd.  

Dit kan dus niet worden afgedekt met de PAW-bijdrage, er dient dus aanvullende 

financiering gevonden te worden. Om deze extra financieringslast te beperken zal een 

warmteleverancier als eis stellen dat tenminste 75% van de woningen direct aangesloten 

wordt en door de te betalen aansluitkosten meebetaalt aan de aanleg van dat het 

warmtenet. Dit vergt op voorhand veel extra kosten en inspanning om iedereen te 

overtuigen te participeren. Daarnaast bestaat er een kans dat bewoners hier niet op willen 

wachten omdat het te lang duurt of om andere redenen met tot gevolg dat de kans bestaat 

dat het warmtenet er überhaupt niet komt. 

Door met name leidingverliezen gaat relatief veel van de opgewekte warmte verloren. Enige 

voordeel is echter wel dat deze warmte tegen lagere elektriciteitstarieven kan worden 

geleverd, omdat er bij de opwekking door de leverancier zoveel elektriciteit wordt verbruikt 

dat de opslagen voor energiebelasting en Opslag Duurzame Energie laanzienlijk lager liggen 

dan bij individuele huishoudens. Er wordt alleen zoveel elektriciteit verbruikt dat, als je 

ervan uitgaat dat die elektriciteit is opgewekt door een gasgestookte centrale, er geen CO2-
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reductie (of zelfs een toename) is t.o.v. het verwarmen met aardgas mets traditionele cv- 

ketels. 

Vanwege degeneratie van de isolatie van geïsoleerde leidingen dienen deze na 40 jaar te 

worden vervangen. Dus in de ‘businesscase’ voor een warmteleverancier moeten de kosten 

in 40 jaar volledig worden terugverdiend waarna weer opnieuw moet worden geïnvesteerd. 

Deze kosten zullen uiteraard worden doorbelast aan afnemers van warmte. 

Bronnet 

Bij een bronnet hoeft (in principe) alleen het hoofdtracé te worden aangelegd. Aangezien de 

druk in een bronnet veel lager is hoeven de aftakkingen naar woningen middels 

aanboorzadels pas te worden aangelegd als de bewoner aangeeft aangesloten te willen 

worden. Alle woningen hoeven dus ook niet op voorhand aangesloten te worden. Ze kunnen 

worden aangesloten wanneer de bewoners dat zelf willen.  

Doordat de leidingen van een bronnet ongeïsoleerd zijn, kunnen ze van ‘de rol’ worden 

gelegd. Het gaat hierbij om veel langere stukken die minder vaak gelast hoeven te worden. 

Hierdoor gaat de aanleg veel sneller en kan deze gelijk op gaan met de rioolvervanging 

waardoor de voorinvesteringskosten veel lager zijn. Het gaat sneller en ongeïsoleerde 

leidingen zijn veel goedkoper. Bovendien hoeven alle aftakkingen dus niet op voorhand te 

worden aangelegd (dat scheelt dus voorinvestering).  

Er wordt van uitgegaan dat elke woning die aangesloten wil worden op het bronnet zelf 

investeert in een eigen warmtepomp. Hier is voor gekozen omdat bewoners tegen ca. 1,5% 

rente of nog lager (waar ook nog hypotheekrenteaftrek van af gaat) goedkoop kunnen lenen.  

Als dergelijke kosten door een warmteleverancier moeten worden gefinancierd dan is dit 

tegen een vele malen hogere percentage waardoor het geheel veel duurder wordt. 

Bovendien kan de bewoner profiteren van de voor de aanschaf van een warmtepomp 

beschikbare ISDE-subsidie. 

Bij dit bronnet kan elke woning zelf bepalen wanneer men aan wil sluiten, er hoeft dus niet 

75% van de woningen aan te geven dat zij aangesloten willen worden voordat met de aanleg 

van het net begonnen wordt. 

De kosten voor het beheer en onderhoud van een bronnet zijn relatief laag. Daarnaast heeft 

een bronnet ook maar weinig productiekosten voor warmte omdat alleen de gewonnen 

warmte wordt rondgepompt en deze meestal niet eerst hoeft te worden opgewaardeerd. De 

kosten voor een bronnet zitten dan met name in pompenergie en/ of back-up op tijden dat 

er niet genoeg warmte beschikbaar is. De bij de afnemer in rekening te brengen kosten 

zullen dan ook alleen uit vastrecht kunnen bestaan. De (jaarlijkse) aanpassing van dit 

vastrecht is dan ook zeer beperkt omdat het niet onderhevig van stijging van de gasprijs en/ 

of elektriciteitsprijs zoals bij een LT en/ of MT warmtenet.  
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WAT BETEKENT DIT VOOR DE KOSTEN VOOR BEWONERS? 

Voor zowel het bronnet als voor het MT-warmtenet zijn de uiteindelijk door de bewoner te 

betalen kosten op een rij gezet. Naast de investeringskosten zijn ook de periodiek te betalen 

kosten (TCO = Total Cost of Ownership) begroot. Deze zijn vergeleken met de kosten van een 

gasgestookte cv-installatie. De resultaten zijn hieronder in een schematisch overzicht 

weergegeven. 

In het overzicht worden de volgende situaties onderscheiden: 

 De huidige situatie; verwarming en warmwater door een gasgestookte cv-ketel 

 Warmtelevering middels een bronnet, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

niet extra te isoleren woningen en een nog te isoleren woning. Bij deze laatste is ook 

nog onderscheid gemaakt tussen het financieren van de isolatiemaatregelen met 

geleend geld of met eigen geld. 

 Warmtelevering via een MT-net (vorige subsidieaanvraag). 

 Tenslotte is ook nog een berekening toegevoegd die ervan uitgaat dat het gasloos 

maken van de woning niet middels een warmtenet maar met een individuele 

warmtepomp wordt gerealiseerd. 

In de Total Cost of Ownership-berekeningen zijn de investeringen omgerekend naar 

kapitaallasten. Dat zijn de kosten die een bewoner over de gehele loopduur moet betalen 

voor aflossing en rente (annuïtair). 

In eerste instantie zijn de berekeningen gebaseerd op de energieprijzen van oktober 2021. 

Op de pagina daarna is hetzelfde overzicht weergegeven maar dan uitgaande van de 

energieprijzen begin 2022 (dus inclusief indexatie en geldende subsidie bijdragen).  

Verdere uitgangspunten voor de berekeningen: 

 De aansluitkosten op het warmtenet worden betaald uit de subsidie Proeftuinen 

Aardgasvrije Wijken (PAW). 

 Om de investering die door de woningeigenaar moet worden gedaan vergelijkbaar te 

maken met de kosten van een huidige gasinstallatie zijn hiervan de kapitaallasten 

berekend op basis van een annuïteitenlening met een looptijd van 20 jaar voor de 

warmtepomp en 30 jaar voor de overige kosten. Als rentepercentage is uitgegaan 

van 1,05% effectief (rente 1.5% inclusief ca. 30% hypotheekrenteaftrek: 1,05%). 

 Het te betalen vastrecht omvat de beheer- en exploitatiekosten van het bronnet 

inclusief het elektraverbruik van de pompenergie om het bronwater door het 

bronnet te pompen. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd afhankelijk van de 

inflatie en is niet afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gasprijzen. 
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Ter vergelijking van de kosten van een bronnet met die van een traditionele gasgestookte cv-ketel is in de tweede kolom uitgegaan van een 

woning die niet extra is geïsoleerd. Afgezien van de vraag of een dergelijke woning met een warmtepomp verwarmd kan worden, is de 

warmtevraag in beide gevallen gelijk. In de derde kolom is uitgegaan van een beter geïsoleerde woning (niveau standaard) geschikt voor 

verwarming met een warmtepomp. Alle te maken installatiekosten worden gefinancierd op basis van een annuïteitenlening, looptijd voor de 

warmtepomp 20 jaar (verwachte levensduur) voor de overige voorziening 30 jaar (maximale looptijd lening). De vierde kolom gaat ervan uit dat 

geen lening wordt afgesloten maar dat alles uit eigen middelen wordt betaald. Wel is rekening gehouden met de afschrijving van de 

warmtepomp in 20 jaar. De vierde kolom geeft de kosten zoals die berekend waren uitgaande van een MT-warmtenet (vorige 

subsidieaanvraag). In de vijfde kolom wordt uitgegaan van een individuele lucht-water warmtepomp. 

 

  

Investering consument  huidige gaskosten  Bronnet   Bronnet & isoleren 

 Bronnet isol. + 

zonneboiler 

 Bronnet & isol. 

geen financiering 

 Warmtenet (70/40) 

obv 10% ACM korting 

 Luchtwarmtepomp 

& isoleren 

4.878,04                   4.878,04                   4.878,04            4.878,04                4.878,04                    

-4.878,04                  -4.878,04                  -4.878,04           -4.878,04              

5.656,75                   5.656,75                   6.056,75            5.656,75                3.656,75                    1.500,00                

13.800,00                 14.900,00          13.800,00              9.800,00                    13.800,00              

-3.325,00                  -3.325,00                  -4.325,00           -3.325,00              -3.325,00                   

1.749,00                            8.681,75                   8.681,75                   8.681,75            8.681,75                13.000,00              

-2.500,00                  -2.500,00                  -2.500,00           -2.500,00              -2.500,00               

297,95                      297,95                      297,95               297,95                   297,95                       297,95                   

907,50                      907,50                      907,50               907,50                   907,50                       907,50                   

9.718,95                   23.518,95                 24.018,95          23.518,95              16.215,24                  27.005,45              

TCO

Kapitaallasten BAK over 30 jaar 138,06                      676,70                      696,22               577,91                   632,91                       644,24                   

Kapitaallasten Warmtepomp/ C.V. 126,63                               344,29                      344,29                      344,29               309,09                   760,23                   

Vastrecht warmte 176,76                               478,60                       -                         

Vastrecht ZLT warmte 519,62                      519,62                      519,62               519,62                   -                         

Vastrecht koude -                                    -                            -                            -                         

Afleverset -                                    -                            -                            131,16                       -                         

Meettarief -                                    -                            -                            -                     -                        27,47                         -                         

Volumetarief 1.400 m3 1.840,24                            -                            -                            797,51                       -                         

benodigde elektriciteit WP -                                          2.985,53                         1.741,33                        1.542,32                1.741,33                    2.488,00                     

Inkoop elektriciteit 937,03                      491,87                      483,25               491,87                   779,55                   

Verkoop opgewekte elektriciteit

Onderhoud warmtepomp 100,00                               92,93                        92,93                        92,93                 92,93                     120,00                   

TCO per jaar 2.243,63                            2.031,93                   2.125,41                   2.136,30            1.991,42                2.067,65                    2.304,02                

Aansluitkosten bronnet (warmtenet)

Bijdrage aansluitkosten PAW subsidie

woningaanpassingen: afsluiter voor de deur, inpandige retourleidingen, afleverset

woningaanpassingen: LT radiator, isoleren (incl. subsidie)

Total Cost of Ownership 1 oktober 2021

Inductiekookplaat

Totaal

koop warmtepomp, incl. installatie

ISDE subsidie warmtepomp

aansluiting 3x25A

ISDE subsidie aansluiting warmtenet
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 Hetzelfde schema als op de vorige pagina nu uitgaande van de gas- en elektriciteitsprijs per 11 januari 2022 

 

De invloed van de stijgende gasprijs is goed te zien. 

In de rekenvoorbeelden is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen. Om de voor de warmtepomp benodigde stroom 

met zonnepanelen op te wekken zijn per woning, afhankelijk van de oriëntatie, naar schatting 6-8 panelen nodig. Een investering die binnen 

gemiddeld circa 7 jaar is terugverdiend. Bij een bronnet wordt meer direct opgewekte energie van de zonnepanelen gebruikt, waardoor het 

voordeel groot is wanneer de salderingsregeling voor zonnepanelen vervalt. Nu is in de berekening uitgegaan van ca. € 0,373 kWh terwijl 

zonnepanelen (afhankelijk van de ligging en hoeveelheid) ca. € € 0,04-0,08 kWh kosten.

Investering consument  huidige gaskosten  Bronnet   Bronnet & isoleren 

 Bronnet isol. + 

zonneboiler 

 Bronnet & isol. 

geen financiering 

 Warmtenet (70/40) 

obv 10% ACM korting 

 Luchtwarmtepomp 

& isoleren 

4.878,04                   4.878,04                   4.878,04            4.878,04                4.878,04                     

-4.878,04                  -4.878,04                  -4.878,04           -4.878,04              -                              

5.656,75                   5.656,75                   6.056,75            5.656,75                3.656,75                     1.500,00                

13.800,00                 14.900,00          13.800,00              9.800,00                     13.800,00              

-3.325,00                  -3.325,00                  -4.325,00           -3.325,00              -3.325,00                    

1.749,00                            8.681,75                   8.681,75                   8.681,75            8.681,75                13.000,00              

-3.800,00                  -3.800,00                  -3.800,00           -3.800,00              -3.800,00               

297,95                      297,95                      297,95               297,95                   297,95                        297,95                   

907,50                      907,50                      907,50               907,50                   907,50                        907,50                   

8.418,95                   22.218,95                 22.718,95          22.218,95              16.215,24                   25.705,45              

TCO

Kapitaallasten BAK over 30 jaar 138,06                      676,70                      696,22               577,91                   632,91                        644,24                   

Kapitaallasten Warmtepomp/ C.V. 126,63                               271,89                      271,89                      271,89               244,09                   666,11                   

Vastrecht warmte 187,07                               494,58                        -                         

Vastrecht ZLT warmte 532,09                      532,09                      532,09               532,09                   -                         

Vastrecht koude -                                    -                            -                            -                         

Afleverset -                                    -                            -                            118,05                        -                         

Meettarief -                                    -                            -                            -                     -                        27,47                          -                         

Volumetarief 1.400 m3 2.397,55                            -                            -                            2.108,69                     -                         

benodigde elektriciteit WP -                                          2.985,53                         1.843,76                        1.633,05                1.843,76                    2.488,00                     

Inkoop elektriciteit 1.114,05                   619,20                      609,37               619,20                   928,40                   

Verkoop opgewekte elektriciteit

Onderhoud warmtepomp 100,00                               92,93                        92,93                        92,93                 92,93                     120,00                   

TCO per jaar 2.811,25                            2.149,02                   2.192,81                   2.202,50            2.066,22                3.381,69                     2.358,75                

aansluiting 3x25A

Inductiekookplaat

Totaal

Total Cost of Ownership 11 januari 2022

ISDE subsidie warmtepomp

Aansluitkosten bronnet (warmtenet)

Bijdrage aansluitkosten PAW subsidie

woningaanpassingen: afsluiter voor de deur, inpandige retourleidingen, afleverset

woningaanpassingen: LT radiator, isoleren (incl. subsidie)

ISDE subsidie aansluiting warmtenet

koop warmtepomp, incl. installatie
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ENKELE GEVOLGEN VAN DE KEUZE  

De keuze voor een Zeer Laag Temperatuur-net oftewel een bronnet heeft grote voordelen 

t.o.v. andere mogelijkheden om een woning aardgasvrij te maken. Het veroorzaakt een 

lagere CO2 uitstoot en is bovendien, zeker bij een stijgende gasprijs, financieel aantrekkelijk 

voor de bewoners. Dat geldt nog meer als bewoners ook nog zonnepanelen hebben of gaan 

plaatsen. Het is dan ook niet voor niets dat bij de uitvraag voor de subsidieaanvraag 3e ronde 

Lage Temperatuur Warmtenetten als voorwaarde zijn gesteld. Tegenover de voordelen 

staan echter het grotere ruimtebeslag in de woning (boilervat voor warmwater) en de 

noodzaak van geschiktheid van de woning voor verwarming met een lagere temperatuur. 

De woning zal minimaal aan bepaalde isolatie-eisen moeten voldoen om op een efficiënte 

manier met een warmtepomp verwarmd te kunnen worden. Dit is bovendien ook een 

vereiste bij de PAW-aanvraag: bewoners dienen hun woningen te verduurzamen. Maar op 

zich sluit dat prima aan bij de algemene noodzaak om onze woningen beter te isoleren om 

de totale vraag naar energie te verlagen. Isoleren zorgt naast energiebesparing (en dus 

geldbesparing) ook voor een beter wooncomfort en het verhoogt de waarde van de woning.  

De kosten voor het isoleren en het geschikt maken van de woning voor een lage 

temperatuurverwarming zijn per woning verschillend. Sommige woningen zijn al goed 

geïsoleerd, andere hebben wellicht nog enkel glas. In de rekenvoorbeelden is een bedrag 

opgenomen waarmee naar verwachting een matig geïsoleerde woning op het gewenste 

niveau kan worden gebracht. Voor het financieren daarvan zijn momenteel aantrekkelijke 

mogelijkheden beschikbaar. 

 

Verantwoording 

De in deze notitie opgenomen bedragen en berekeningen zijn gebaseerd op de door 

adviesbureau Syntraal verstrekte gegevens. Ze zijn naar beste kunnen opgesteld maar er 

kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 

 

26 januari 2022 

Pieter Nap 

Energieambassadeur BENG! 

 

 


