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7 weetjes over warmtenetten

1. Verwachting: In 2050 heeft de helft van alle wijken een warmtenet

2. Warmtenetten komen vooral in wijken waar huizen dicht op elkaar 

staan

3. Een warmtenet met duurzame bron zorgt voor 50-70% minder 

CO2-uitstoot

4. In huis komt een warmtewisselaar. Aan 

radiatoren/vloerverwarming verandert niets

5. In huis regel je de temperatuur met een thermostaat

6. Ook met een warmtenet loont het om te isoleren!

7. Kopenhagen is voor 95% aangesloten op een warmtenet



Bronnen

Duurzame bronnen voor warmtenetten:

1. Restwarmte van (afval)industrie

2. Aardwarmte

3. Biomassa

4. WKO

5. Warmte uit drinkwater of oppervlaktewater



Bronnen



Temperatuur

• 90 graden of hoger: niet duurzaam

• 70 graden: goed compromis tussen levering en betaalbare isolatie

• 50-55 graden: geschikt voor goed geïsoleerde huizen (haalbaar in 

meeste wijken). Naverwarmen voor tapwater

• 40 graden: voor zeer energiezuinige nieuwbouw



Kosten

• In de praktijk is er vaak één aanbieder 

(monopolist) van warmte

• Bescherming van de consument: NMDA 

(Niet Meer Dan Anders): Kosten mogen 

niet hoger zijn dan gasgestookte HR-

ketel

NMDA? 

- Aanschaf, onderhoud, verbruikskosten, 

energiebelasting en vaste kosten



Veranderingen in huis

Bij lage temperatuur

Altijd



Open warmtenet

• Er zijn ook ideeën over ‘open warmtenetten’, vergelijkbaar met de 

huidige situatie van de netten voor gas en stroom. Een 

onafhankelijke beheerder zorgt voor het netwerk van buizen en 

pompen, en meerdere aanbieders van warmte kunnen dat 

gebruiken. Dat meerdere aanbieders mee kunnen doen is gunstig 

voor het hergebruik van warmte. Bovendien heb je als bewoner dan 

wat te kiezen. In regio’s waar veel warmteaanbieders zijn en het 

warmtenet groot is (veel klanten), zou een open warmtenet haalbaar 

kunnen zijn. Bij kleine, wijkgebonden netten met weinig 

aansluitingen (bijvoorbeeld een paar duizend woningen) is 

het misschien niet haalbaar. Een aanbieder van warmte moet 

namelijk een bepaalde zekerheid hebben over de afname van 

warmte, anders is de investering in een duurzame warmtebron te 

risicovol.



Is aansluiten verplicht?

• Eigenaren van bestaande woningen: Er is (nog) geen plicht om aan te 

sluiten. Ook niet bij verbouwing/renovatie

• Eigenaren van nieuwbouwwoningen: Aansluitplicht voor aardgas is 

vervallen voor nieuwbouw. Nieuwbouwhuizen kunnen verplicht worden om 

aangesloten te worden op een warmtenet

• Huurders: Corporatie is verantwoordelijk voor verwarming en warm water. In 

veel gevallen is er wel minstens 70% instemming nodig.



Uitkomsten 
Startanalyse 0.8 PBL



Nederland 
mooier
maken
APPM werkt aan een mooier 

Nederland. We streven naar 

een leefbare, bereikbare, 

klimaatbestendige, waterrijke 

en duurzame samenleving.


