Keuzehulp Duurzaam Verwarmen
Voor energieprofessionals
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Zo werkt deze keuzehulp

Indicatie van duurzame installatie op basis van gasverbruik en woonoppervlak woning
Gasverbruik/jaar

3

180 m² 180

Volg de stappen in het keuzediagram en bekijk welke
installatie geschikt is voor een speciﬁeke situatie.
Kijk voor meer informatie en uitleg op
www.KeuzehulpDuurzaamVerwarmen.nl.

Scan de QR-code
en bekijk online
de uitleg.

Duurzaam verwarmen doe je niet alleen

1200 m³
1200 m3

1800 m3

De gemeente werkt aan plannen voor woonwijken. Ga na wat de plannen zijn.

Hybride
warmtepomp
buitenlucht

160 m² 160

Woonoppervlak in m2

2

Bekijk de graﬁek in het midden voor een indicatie van
de passende duurzame installatie voor verschillende
groepen woningen. Ga uit van jaarlijks gasverbruik en
woonoppervlak van de woning.

1800 m³

2400 m3

3000 m3

200 m² 200

1

2400 m³

3000 m³

All-electric
warmtepomp
bodem

3 ³
800mm
800

Als buurt zijn er vaak meer mogelijkheden voor het aanleggen van een duurzame installatie. Overleg
met de buren, bijvoorbeeld over de aanleg van een lokaal warmtenet. De gemeente kan hierbij helpen.

140 m² 140

De netwerkbeheerder is op de hoogte van de capaciteit en kwaliteit van het gas- en elektriciteitsnetwerk. Informeer of de netwerken binnenkort worden vervangen of zelfs verwijderd.

120 m² 120
100 m² 100
80 m²

80

60 m²

60

40 m²

40

In alle gevallen is het belangrijk de woning zo goed mogelijk te isoleren en de afgiftetemperatuur zo
laag mogelijk te maken. Vloerverwarming kan helpen, maar is niet altijd noodzakelijk.

600 m³
600 m3
All-electric
warmtepomp
buitenlucht

Hybride
warmtepomp
ventilatie

Warmtenet hoogtemperatuur > 70ºC
150

130

Warmtenet middentemperatuur 35-70ºC
110

90

Warmtenet laagtemperatuur ca. 35ºC

70

50

30

Warmtevraag kWh/m2
150

Individuele aanpak

130

110

90

70

50

30

Collectieve aanpak

Energielabel
G

F

E

D

C

B

A

Slecht geïsoleerd

Goed geïsoleerd

Wat is de huidige isolatiegraad van de woning?
A-B of nieuwbouw

C of lager
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Isoleer de woning
Welk isolatieniveau kan gehaald worden?
A of B

Individuele of collectieve aanpak?

Is er een aansluiting op een warmtenet of collectief ketelhuis?
Ja

Nee

Gaat het om een individuele woning?
Bekijk dan de individuele aanpak links.

C of lager

Ja

Gaat het om meerdere woningen, een VvE-woning of is
een kleinschalig collectief mogelijk? Bekijk dan de
collectieve aanpak rechts. Ook voor bijvoorbeeld woningcorporaties of projectontwikkelaars maakt het omschakelen
naar collectieve verwarming nieuwe duurzame opties mogelijk.

Wat is de huidige afgiftetemperatuur voor verwarming?
< 45ºC

Kunnen warmteleidingen worden aangelegd?

> 45ºC
Pas het afgiftesysteem aan

Nee

Komt/is er een warmtenet in de buurt?
Ja

Nee
Is er ruimte voor een collectief ketelhuis?

Lage temperatuurafgifte is een belangrijke
voorwaarde voor veel duurzame installaties.

Ja

Nee
Individuele aanpak

Welke afgiftetemperatuur kan gehaald worden?
< 45ºC

45-65ºC

Isoleer de woningen

HR-ketel

> 65ºC

Wordt in de komende 15 jaar het gasnet verwijderd?
Ja

Nee

Een HR-ketel lijkt hier vooralsnog de oplossing.
Op termijn plaatsen we in Nederland geen HRketels meer. Kies nu bijvoorbeeld voor het
(tijdelijk) leasen van een HR-ketel en denk
ondertussen na over isolatie en aanpassingen
van het afgiftesysteem.

Collectieve systemen zijn hier lastig te
realiseren. Kijk naar een individuele aanpak.

Verbetering in isolatie wordt ook bij
collectieve aanpak aangeraden.

Wat is de huidige afgiftetemperatuur voor verwarming?
< 45ºC

> 45ºC
Pas het afgiftesysteem aan

All-electric hoogtemperatuur warmtepomp
Bekijk welke variant het beste past.

Collectieve aanpak

Is er ruimte voor een boilervat in de woning?
Ja (ca. 1x1x1,5 m)

Lage temperatuurafgifte is een belangrijke
voorwaarde voor veel duurzame installaties.

Verduurzaming op individueel woningniveau
is hier lastig realiseerbaar. Kijk naar de
mogelijkheden van een collectieve aanpak.

Nee

Welke afgiftetemperatuur kan gehaald worden?
< 45ºC

Alternatieve gasvrije keuze

Ja (ca. 1x1x1,5 m)

Gebruik een doorstromer voor warm tapwater indien het gasnet
wordt verwijderd of een all-electric oplossing wenselijk is.

Is er rondom de woning ruimte voor een bronboring?

Nee

Ja, met WTW

Ja (ca. 1x1x1 m)

Ja, met MV-box

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Hybride warmtepomp met
buitenlucht als warmtebron

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Hybride warmtepomp met
ventilatielucht als warmtebron

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Nee

Bronnet (ca. 10°C)

Alternatieve keuze

All-electric warmtepomp met
buitenlucht als warmtebron

Nee

Is er ruimte voor een warmtepomp in de woningen?

Is er een ventilatiesysteem aanwezig?

Nee

All-electric warmtepomp met
bodemlussen als warmtebron

> 65 ºC

Is er ruimte voor een boilervat in de woningen?

Doorstromer voor warm tapwater

Ja

45-65ºC

Afmeting

Systeem
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Meer weten?
Kijk online en ontdek
alle mogelijkheden:

HIer komen alle logo’s
www.KeuzehulpDuurzaamVerwarmen.nl

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Warmtenet LT (ca. 35°C) voor
cv, boosterwarmtepomp voor
warm tapwater

Warmtenet LT (ca. 35°C) voor
cv, warmtenet MT (35-70°C)
voor warm tapwater

Warmtenet middentemperatuur (35-70°C)

Systeem

Systeem

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

Afgifte

Aansluiting

Warmtenet hoogtemperatuur (> 70°C)

Afmeting

Systeem

Afgifte

Aansluiting

Afmeting

