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Het actuele gemiddelde 
energieverbruik in woningen

Het energieverbruik van woningen bestaat vooral 

uit warmte voor verwarming en warm tapwater en 

uit elektriciteit voor alle mogelijke soorten appara-

ten. In beperkte mate is er ook koeling. In globaal 

90% van de woningen wordt deze energievraag 

ingevuld door een gasgestookte ketel met gas uit 

het gasnet en elektriciteit uit het elektriciteitsnet. 

Het gemiddelde jaarverbruik per woning is ca. 

1500 m3 gas en 3500 kWh elektriciteit. Zelfs voor 

gelijkwaardige woningen is er een enorme sprei-

ding in het werkelijk gebruik. Het besef begint te 

groeien dat de sterke afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen onhoudbaar wordt. Er zijn 2 hoofd-

lijnen waar langs we deze afhankelijkheid kunnen 

beperken, energie besparing en verduurzamen 

van de energievoorziening.

De mogelijkheden van energie 
besparing

Deze mogelijkheden zijn veel groter dan de mees-

te mensen beseffen. Een opsomming: Isolatie; ef-

ficiënte ventilatie; situering/indeling woning; goed 

ingeregelde installaties; alleen verwarmen, koelen 

en inschakelen apparatuur waar nodig; alleen ef-

ficiënte DC motoren voor pompen en ventilatie; 

simpele efficiënte regelingen; energiezuinig sani-

tair; A+++++ apparatuur; hotfill apparaten; was-

drogers met warmtepompprincipe(nog liever op 

natuurlijke wijze); minimaliseren stand bye ver-

1. Zon-PV. Actuele kosten ca. € 0,18/kWh. Zon-

der opslag volledig afhankelijk van het open-

bare net als back up.

2. Zoncollectoren voor warm water. Eenvou-

dig en goedkoop als opslag mogelijk zou zijn.

3. Wind. Als zon-PV, echter meer uren beschik-

baar.

4. Biomassa. Gebruik als voedsel en als grond-

stof voor de procesindustrie heeft prioriteit. 

Wat er dan nog over blijft is waarschijnlijk 

beperkt, terwijl veel partijen het claimen voor 

o.a. bijstook in kolencentrales, verbranding, 

vergassing, vergisting, biogas voor lokaal 

gebruik, opwaarderen biogas naar groen gas 

voor het openbare net, vloeibare brandstoffen, 

wel/geen WKK, grootschalig/lokaal, combine-

ren met oplossingen voor afval, etc. Wat we 

hierbij missen is een objectieve vergelijking 

van al deze opties. Bij toepassing voor ener-

gie komt er in principe warmte en elektriciteit 

beschikbaar.

5. Water. De belangrijkste optie is elektriciteits-

productie met stuwmeren. Nederland heeft dit 

alleen indirect via de NorNed kabel en andere 

import beperkt beschikbaar. Andere opties 

zijn elektriciteitsproductie met stromend wa-

ter, golfslag, getijden, overgang zout/zoet wa-

ter, temperatuurverschillen van waterlagen en 

het plan Lievense. Voorlopig zijn deze opties 

duur en het volume beperkt.

6. Power to gas. Hierbij wordt duurzame elektri-

citeit omgezet in gas, meestal waterstof. Dit is 

bijv. een alternatief voor elektriciteitsproductie 

met zon in de Sahara en kwetsbare lange af-

stand elektriciteitsnetten. Ook voor windener-

gie op zee is het een alternatief. Met waterstof 

kunnen we een energiesysteem vergelijkbaar 

met aardgas gebruiken met productie van 

elektriciteit en warmte. Dit alternatief staat nog 

in de kinderschoenen.

bruik; LED verlichting; goed beheer en onderhoud en misschien 

wel de belangrijkste: Voorlichting aan en gedrag en mentaliteit 

van bewoners. Als wij energie minstens zo belangrijk vinden als 

keukens, badkamers en auto’s dan komt het geheel echt in be-

weging. Besparen is ook belangrijk omdat steeds meer mensen 

hun energierekening niet kunnen betalen. Bovendien is bespa-

ren noodzakelijk om verduurzaming mogelijk te maken. Een 

groot energieverbruik maakt de omslag naar duurzaam zowel 

technisch als financieel veel moeilijker.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
duurzame energie

De beschikbaarheid van duurzame energie is geen probleem. 

De zon geeft binnen een uur al meer energie dan het totale ener-

gieverbruik. Het echte probleem is hoe krijgen we de duurzame 

energie in de gewenste vorm, tijdstip en plaats tegen accep-

tabele kosten beschikbaar. De volgende mogelijkheden zijn/ko-

men (waarschijnlijk) beschikbaar:

7. Restwarmte inclusief omgevingswarmte. Echte rest-

warmte is gelijkwaardig aan duurzame energie. Het is in veel 

vormen in grote hoeveelheden tegen lage kosten beschik-

baar alleen is er bijna altijd een behoorlijke infrastructuur 

voor nodig (hoge vaste kosten), is de continuïteit van de bron 

niet altijd gegarandeerd en is de beschikbare temperatuur 

niet altijd bruikbaar. Uitwisseling van overschotten en tekor-

ten past vaak prima in een systeem van ‘restenergie’. 

8. Bodemenergie. Op veel plaatsen in Nederland is WKO mo-

gelijk. Voor koeling en lage temperatuur verwarming is het 

prima geschikt. Wel vraagt het behoorlijke investeringen 

en veel aandacht voor integrale inpassing in gebouwen en 

kassen. Ook is er altijd (beperkt) elektriciteit nodig en is het 

energetisch rendement bij toepassing voor warm tapwater 

zonder groene elektriciteit minimaal. Geothermie geeft bijna 

volledige duurzame warmte van hogere temperatuur maar 

vraagt hoge investeringen met behoorlijke risico’s. Elektrici-

teitsproductie met geothermie is mogelijk maar in de Neder-

landse situatie voorlopig erg duur en risicovol.

9. Kernfusie en vergelijkbare opties. Als dit gaat lukken dan 

komt er overvloedig elektriciteit beschikbaar en gaan we bij-

na zeker naar de all electric maatschappij. Mogen we hierop 

rekenen?

Toekomstverwachtingen  
energievoorziening woningen
Er wordt vEEl gEpublicEErd ovEr dit ondErwErp En ook hEt aantal congrEssEn is indrukwEkkEnd. 

dE daarin vaak gEbruiktE tErmEn als ‘dE EnErgiE nEutralE woning’, ‘dE 0 mEtEr woning’ En ‘dE EnEr-

giE producErEndE woning’ wEkkEn dE indruk dat Er zEkEr voor woningEn gEEn EnErgiE problEEm 

mEEr is. kunnEn wE indErdaad rustig gaan slapEn?

“Kunnen we inderdaad 
rustig gaan slapen?”
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Opslagmogelijkheden voor 
duurzame energie

Er is meer dan genoeg duurzame warmte, elek-

triciteit en eventueel ook koude om de energie-

voorziening van woningen op termijn volledig te 

verduurzamen. Het grote probleem is echter een 

te allen tijde gegarandeerde beschikbaarheid. 

Hiervoor zijn in principe 2 oplossingsrichtingen. 

De eerste is het ontkoppelen van vraag en aan-

bod via slimme netten. De mogelijkheden beper-

ken zich dan echter tot oplossingen in termijnen 

van uren/etmalen. De echte oplossing vraagt om 

opslag van energie in zodanige volumes dat het 

zelfs de seizoenen overbrugt. Wat zijn/worden de 

mogelijkheden voor:

1. Elektriciteit: De mogelijkheden zijn traditio-

neel via steeds betere en goedkopere accu’s, 

via pompaccumulatie, luchtcompressie en via 

de power to gas route. Voorlopig zijn deze op-

ties duur en is het de vraag of je dit op grote 

schaal in moet gaan zetten voor all electric 

woningen. De verleiding is erg groot om op 

papier de zaak energieneutraal te maken door 

het aantal zon-PV panelen als sluitpost voor 

alles te maken en het probleem bij het open-

bare net te leggen.

2. Warmte: Mogelijkheden voor etmaal en week-

end overbrugging via opslag in bovengrondse 

buffers wordt al op grote schaal toegepast 

o.a. bij kassen. Er zijn ook hoopvolle ontwik-

kelingen voor lange termijn opslag. Er lopen 

proeven om warmte met een temperatuur 

van 800°C ondergronds op te slaan en ook 

de opslag van warmte in ‘zoutkristallen’ met 

een veel kleiner benodigd volume is volop in 

ontwikkeling. De laatste optie heeft het voordeel dat het zo-

wel grootschalig als individueel kan worden toegepast. Met 

echte restwarmte en geothermie is er nauwelijks opslag no-

dig omdat het bijna altijd beschikbaar is.

3. Koude: Probeer koude vraag in woningen primair te voor-

komen. Wanneer het onvermijdbaar is dan zijn er voldoende 

duurzame oplossingen via open bronnen, WKO of via duur-

zame warmte. Het opslagprobleem is dan beperkt.

Kunnen we conclusies trekken?

Dit artikel is bedoeld als aanzet voor een verdere inhoudelijke 

discussie en zeker niet volledig. Er zijn ook op het gebied van 

materialen, bijv. glas en isolatiematerialen, grote ontwikkelingen 

te verwachten. Ook zijn er bij nieuwbouw meer mogelijkheden en 

vrijheden dan bij bestaande woningen. Toch durf ik te stellen dat:

1. Start altijd met de besparingsmogelijkheden. Bespaarde 

energie is de meest duurzame energie.

2. De toekomst is niet per definitie de all electric woning. In veel 

situaties lijkt duurzame warmte het te kunnen winnen. Wees 

voorzichtig met zon-PV als de alles “oplossende” sluitoptie. 

3. Laten we maatschappelijk inzetten op opslag van energie.

4. De HR ketel zou vanuit milieuoogpunt moeten uitfaseren maar 

is helaas in veel situaties nog de goedkoopste oplossing.

5. Beoordeel bij nieuwbouw en renovatieplannen objectief de 

diverse opties inclusief combinaties en inclusief de effec-

ten voor de gehele energieketen. Waar collectieve inzet van 

duurzame warmte geen optie is lijkt een volledige of deel 

combinatie van ventilatie, warmtepomp, voorlopig beperkte 

opslag van warmte en elektriciteit, zon-PV, zoncollectoren 

en eventueel een kleine HR ketel voor back up een redelijke 

weg naar volledige verduurzaming. Dit kan echter niet voor 

de prijs van een HR ketel. De vaste kosten zullen fors stijgen 

maar de risicovolle variabele kosten worden veel lager en 

voorspelbaarder.

“Steeds meer 
mensen kunnen hun  
energierekening niet 

meer betalen”

Een compleet universele vloerverwarmingsverdeler 
De VTE compact verdelers zijn eenvoudig achteraf om te bouwen tot bijvoorbeeld een LTV verdeler, 

een stadsverwarming verdeler of u plaatst er naar wens een ven el er tussen. Alle VTE compact         
verdelers zijn reeds vanaf 1 groep uitgevoerd met 3/4” aanvoer en retour aanslui ngen om een        

goede doorstroming te  garanderen. 
 
 

Kwaliteit en een goede prijs verwerkt in één product. 

Verwarming Techniek Ede B.V.  

Hoefweg 12 

6717 LS  Ede 

T. 0318 - 668089 

F. 0318 - 621742 

E.mail: verkoop@vt-ede.nl 

40-60% BESPARING 
t.o.v. gas! CO2 neutraal 

KWB biomassaverwarming 

De biomassaverwarming

E  info@dutechpro.nl

I www.dutechpro.nl

Dutechpro

De importeur van KWB zoekt partners voor duurzame samenwerking

Hoofdstraat 58

3781 AH Voorthuizen

T 0342 47 00 18 

vermogens
 van 2.4 kW 
tot 900 kW

Een compleet universele vloerverwarmingsverdeler
De VTE compact verdelers zijn eenvoudig achteraf om te bouwen tot bijvoorbeeld een LTV verdeler,
een stadsverwarming verdeler of u plaatst er naar wens een ven el er tussen. Alle VTE compact
verdelers zijn reeds vanaf 1 groep uitgevoerd met 3/4” aanvoer en retour aanslui ngen om een

goede doorstroming te garanderen.

Kwaliteit en een goede prijs verwerkt in één product.

Verwarming Techniek Ede B.V.

Reehorsterweg 25G

6717LD Ede

T. 0318 668089

F. 0318 621742

E.mail: verkoop@vt ede.nl

Atechpro

Mercuriusweg 11

3771 NC Barneveld

T 0800 - 66 555 55

E info@atechpro.nl

I www.atechpro.nl
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