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ALLE ENERGIEDRAGERS
NODIG VOOR LAGE
CO -EMISSIE IN DE
GEBOUWDE OMGEVING
2

Voor het verregaand verduurzamen van de gebouwde omgeving staan twee hoofdprincipes centraal: het verminderen van de behoefte aan energie en het inzetten van duurzame
energiebronnen. Tussen energiebron en energiegebruik bevinden zich de energiedragers.
Alle vormen waarin duurzame energie wordt opgewekt, opgeslagen en verplaatst, zijn nodig voor een duurzame energiehuishouding. Dat plaatst termen als energieneutraal, nul en
elektrificatie in een ander daglicht.
Tekst: Chiel Boonstra, Trecodome.
Fotografie: Eric de Vries

Bekende campagnes en gemeentelijke plannen zijn op eenvoudige beelden gestoeld zonder het inzicht dat dergelijke
beelden vergaande CO2-reductie in de weg kunnen staan. Voor
politici, campagnevoerders en bestuurders is het gemakkelijk om te pleiten voor woningen die op jaarbasis net zoveel
elektriciteit opwekken als ze gebruiken. Maar de opwekking
van de duurzame energie vindt in de meeste gevallen op een
heel ander moment plaats dan de energiebehoefte van deze
woningen. Daarmee is het nul-denken op jaarbasis niet hetzelfde als het bereiken van een duurzaam lage CO2-emissie.
Immers, de huidige realiteit is dat in de winter kolen en gas,
fossiele brandstoffen, worden gebruikt om elektriciteit voor
nul-woningen op te wekken, terwijl de zonnepanelen op het
dak in de zomer stroom maken voor andere gebruikers die
dan een energiebehoefte hebben. Zo leidt de keuze voor all
electric niet vanzelf tot de laagste CO2-emissies, omdat zowel
de rendementen van elektriciteitsopwekking als de cop van
elektrische verwarmingsapparaten niet altijd hoog zijn.
Een ander eenvoudig beeld is de wens tot afbouw van het
gebruik van fossiele brandstof politiek te vertalen naar het
afbreken van de gasinfrastructuur. Terwijl het medium gas
de grootste ‘batterij’ is die in de toekomst duurzame energie
in de winter gaat leveren.
32

Opslag van duurzame energie moet het variabele aanbod
van duurzame energie laten aansluiten op de variabele
energiebehoefte. De batterij en verbeterde versies daarvan
gaan de kortstondige periode tussen dag en nacht overbruggen. Warmteopslag is in staat periodes van dagen te
overbruggen. In landen met meer hoogteverschil wordt nu
al opgepompte waterkracht gebruikt om duurzame energie
over periodes van weken op te slaan en te gebruiken.
Grote kanshebbers voor seizoensopslag in ons land zijn
omzettingen waarbij duurzame energie in gasvorm wordt
omgezet, en ingezet wanneer er piekbehoeftes zijn.
Energiedragers
Elke energiedrager (warmte, gas, elektriciteit) heeft zijn eigen
kwaliteit, en elk van de energiedragers kan en zal vergaand
verduurzamen in de ontwikkeling naar een lage CO2-emissie.
Zo kan warmte een restproduct zijn van elektriciteitproductie
of industriële processen. Groen gas kan worden geproduceerd uit rioolwaterzuivering van menselijke en dierlijke
faecaliën en biologische materialen. Schoon gas kan worden
gemaakt uit wind- en zonne-energie op die momenten dat
er geen directe afname van elektriciteit is. Elektriciteit kan
worden gemaakt uit wind, zon en biomassa. En uiteraard
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Opwekking van de duurzame energie loopt vaak niet synchroon met de energiebehoefte van woningen.

zijn er vele hybride varianten denkbaar. In het nuldenken
is de versimpeling ontstaan dat het komende proces van
verduurzaming van alle energiedragers samenvalt met het
wegstrepen van fossiele energie tegen duurzaam opgewekte
energie en wordt het afbouwen van de fossiele brandstof gas
verward met het afbouwen van het transportsysteem van
deze energiedrager: de gasinfrastructuur.
Om de verduurzaming in de bouw te stimuleren initieerde
het ministerie van Binnenlandse Zaken een energieprestatievergoeding, de epv. Een vergoeding die de bewoner
van een woningcorporatiewoning betaalt in plaats van de
afgenomen energiekosten om de duurzame renovatie van
de woning te financieren – overigens bij gelijkblijvende
woonlasten. Om die verduurzaming van de Nederlandse
woningvoorraad mogelijk te maken is onder andere het
initiatief de Stroomversnelling opgericht. Een strategisch
samenwerkingsverband van onder meer bouwbedrijven,
toeleveranciers en corporaties, die een Nul-op-de-meter
‘all electric’-oplossing heeft bedacht. Het ministerie heeft
recent besloten de epv, die per 1 september 2016 van
kracht is, uit te breiden met de epv voor woningen met een
gasaansluiting om andere initiatieven, met gelijkwaardige
prestaties, gelijkwaardige ondersteuning te bieden. Dat
is verheugend, aangezien alle maatregelen die bijdragen
aan een verminderde CO2-emissie welkom zijn. De uitbreiding van de epv met gas leidt per woning tot minimaal

:

OM DE VERDUURZAMING IN
DE BOUW TE STIMULEREN IS
DE EPV GEINITIEERD

dezelfde reductie van de CO2-emissie als bijvoorbeeld de ‘all
electric’-oplossing.
Het is in dit licht toe te juichen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de kaders voor duurzaam renoveren en
duurzame energieopwekking niet alleen voor ‘all electric’oplossingen, maar ook voor andere energiedragers gaat
openstellen, zoals voor woningen met een gasaansluiting.
Het zou wenselijk zijn als ook andere energiedragers, zoals
warmte, het gebruik van biomassa, biogas en zonthermische energie in de epv worden gewaardeerd omdat dan
het hele speelveld open ligt om tot innovatieve, duurzame
oplossingen te komen. Op de korte termijn is er geen
duidelijke voorkeur voor een energiedrager, maar gaat het
om laag energiegebruik, hoge omzettingsrendementen
en verhoging van het aandeel duurzame energie. Voor
de lange termijn verduurzamen alle energiedragers, door
de afbouw van fossiele brandstoffen. Voor een duurzame
energiehuishouding zijn bovendien alle energiedragers en
opslagvormen nodig.
Parijs
Waarom is dit zo belangrijk? Tijdens de internationale klimaattop in Parijs zijn 174 landen het eens geworden over de
omvang van de aanpak van het klimaatprobleem. De wereld
staat nu voor de opgave om de CO2-emissies fors te reduceren, tot een niveau van 1 à 2 ton CO2 per hoofd per jaar
als we de emissies over de wereld gelijk over de groeiende
wereldbevolking verdelen. Het wereldwijde gemiddelde ligt
nu rond de 5 ton CO2 per hoofd. Vergelijk dat met de huidige
emissie van 11 ton CO2 per hoofd in Nederland voor alle
sectoren samen en het wordt duidelijk dat er werk aan de
winkel is. Niet voor niets stelt de Europese Commissie dat
80 – 95 procent CO2-reductie in 2050 moet zijn bereikt.
In Nederlandse woningen kan en moet nog veel gebeuren.
Met echt goede isolatie van ramen en dichte delen, venVV+ januari 2017
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gas (inkoop uit net)
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1.135
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0

0
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863

2.203
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3

CO2-emissie na renovatie

NB. CO2-emissie per m3 gas = 1,78 kg CO2 en per kWh = 0,56 kg CO2

bestaand
gasverbruik
elektriciteitsverbruik

eenheid

bestaand

m3

1.500

kWh

2.300

CO2-emissie bestaand
gas (inkoop uit net)

kg CO2

2.670

elektriciteit (inkoop uit net)

kg CO2

1.288

CO2 woning (gas + elektriciteit)

kg CO2

3.958

Tabel 1 en 2. Voorbeeld voor een bestaande sociale huurwoning
die op vier manieren energieneutraal wordt gemaakt. Alle waarden
gelden per jaar. De elektriciteitsverbruiken zijn gebaseerd op de
rekenwaardes uit de epv-wetgeving. De CO2-emissie voor elektriciteitsopwekking is gebaseerd op de huidige landelijke mix van duurzaam, wkk en fossiel. De waarde voor alleen fossiel is nog hoger.

NB. CO2-emissie per m3 gas = 1,78 kg CO2 en per kWh = 0,56 kg CO2

tilatie met wtw en passieve benutting van zonne-energie
wordt de warmtevraag van woningen 80 procent lager. Dat
is aangetoond bij vele passiefrenovatieprojecten in Europa,
zoals bij 246 gemonitorde woningen in de wijk De Kroeven
in Roosendaal.
De energiebehoefte voor warm tapwater wordt 50 procent
lager bij gebruik van zon-thermische energie die de opgevangen warmte in de woningen opslaat en de dagen daarna
gebruikt. Het huishoudelijk gebruik van elektriciteit is ook
te reduceren, maar er is tegelijk een toenemende comfortvraag naar elektrische apparatuur. Zo neemt het aantal
apparaten per huishouden al jarenlang toe, ondanks het feit
dat de apparaten wel energiezuiniger worden.
Zonnepanelen helpen om duurzaam stroom op te wekken.
Maar omdat het energiegebruik grotendeels niet gelijktijdig
is met de opwekking, is er voor energiegebruik in de praktijk
nog steeds (fossiele) energie nodig. Voor verdergaande CO2reductie is een complete afbouw van fossiele brandstoffen
nodig. Daarvoor in de plaats ontstaat een hybride mix van
duurzame energie, conversies naar energiedragers, en waar
nodig opslag om ook in pieken op een duurzame manier in
de energiebehoefte te voorzien.
Kinderschoenen
In de kern is de oplossing: energiegebruik reduceren en
duurzame energie gebruiken. Om tot echt lage emissies
te komen moet de energievoorziening over de dag, over
de seizoenen en over de jaren duurzaam worden. Dit
vereist innovaties die nu nog in de kinderschoenen staan.
Immers, de profielen van energiegebruik en van duurzame
opwekking lopen niet parallel. Opslag van energie overbrugt
de periode tussen opwekking en gebruik.
34

Nu is niet elke vorm van energie even makkelijk op te
slaan. Een batterij is geschikt voor opslag van de dag naar
de nacht en voor relatief kleine hoeveelheden elektrische
energie. Warmteopslag heeft potentie voor gebruik over
iets langere perioden (hoge temperatuur) tot maanden
(lage temperatuur). Opslag in gasvorm heeft potentie voor
gebruik over seizoenen en heeft een grote energie-inhoud.
De komende innovaties zullen gaan over energiesystemen
die gebruikmaken van de energiedragers elektriciteit, gas
en warmte, aangevuld met bulkvervoer, zoals hout. Elk van
de drie energiedragers met een eigen transportnet (gas,
elektriciteit en warmte) – en die nu nog grotendeels op
basis van fossiele brandstof worden opgewekt – hebben de
potentie om te verduurzamen doordat de bron duurzaam
wordt. Daarnaast worden er omzettingen mogelijk die
maken dat bijvoorbeeld windenergie wordt omgezet in gas
of warmte, om zo op een ander tijdstip beschikbaar te zijn
om aan een energievraag te voldoen.
In Zwitserland zijn nu al voorbeelden op wijk- en woningniveau van integrale energiesystemen die de drie energiedragers in samenhang benutten en zo tot zeer lage CO2emissies komen. Zo zijn in Aarmatt, vlak boven Bern, het
warmte-, gas- en elektriciteitsnet aan elkaar gekoppeld om
zo tot een volledig duurzaam systeem te komen. Er staat
een warmtecentrale gekoppeld aan industriële restwarmte,
en een warmtekrachtinstallatie op gas ter ondersteuning
van het warmtenet. Daarnaast is er een gas- en elektriciteitsnet. Verder is er decentrale wind- en zonne-energie in
de regio.
Het ‘Hybridwerk’ combineert de stromen en zorgt voor
opslag van energie in de vorm van warmtebuffers. Recent is
een ‘power to gas’-installatie in gebruik genomen die uit over-
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tollige duurzame energie via elektrolyse waterstof maakt,
dat wordt gebruikt in de wkk-installatie. De volgende stap
is methanisering door CO2 af te vangen en met waterstof te
mengen. Daaruit ontstaat synthetisch gas dat wordt bijgemengd in het gasnet. Het gasnet vormt straks de grootschalige buffer en transportnet van duurzame energie.
De nieuwe duurzame energievoorziening die past bij de lage
CO2-emissie zal betaalbaar maar niet gratis zijn, omdat er
investeringen in opwekking, distributienetten en opslag
mee zijn gemoeid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Franse scenariostudie ‘Un mix électrique 100 procent renouvelable?
Analyses et optimisations’ [1]. Opslag van duurzame energie
in gasvorm blijkt de belangrijkste drager, omdat die op een
betaalbare manier de seizoenen overbrugt. Ook andere
opslagvormen, zoals batterijen, warmtebuffers en samengeperste lucht, worden toegepast om op alle momenten
van het jaar met de onbalans tussen vraag en aanbod van
duurzame energie om te gaan.
De studie stelt dat in Frankrijk met wind en pv uiteindelijk
tot 80 procent van de totale elektriciteitsproductie (waterkracht zorgt voor de resterende 20 procent) kan worden
opgewekt, maar dat er vooral moet worden gekeken naar
hoe – en tegen welke kosten – het gat kan worden gedicht
als zon en wind het door weersomstandigheden laten
afweten en er een flinke onbalans ontstaat tussen vraag en
opwekking. Wat er uit komt is een combinatie van vraagsturing, im- en export van en naar andere regio’s, korte
termijn opslag (batterijen, geperste lucht) en waterkracht.
De grootste bijdrage komt echter van power-to-gas. Met
andere woorden: het verscholen potentieel voor opslag
komt niet van batterijen, maar van goedkoop geproduceerd methaan in een proces van mengen van CO2 met
waterstof. Het methaangas wordt dan getransporteerd in
de bestaande gasleidingen, opgeslagen en tijdens de vraagpieken in de winter ingezet. De waterstof/methaanroute
representeert meer dan de helft van alle opslagmethoden
die zijn voorzien in het 100 procent duurzame energiescenario, gelijk aan bijna 20 GW in 2050.

gelijkbaar aan een nulwoning met een zonneboiler en een
hr-ketel.
Wat belangrijk wordt is welke CO2-emissie de woning in de
winter en bij inkoop van externe energie veroorzaakt, in
plaats van enkel afgezet tegen de compensatie uit de zonnepanelen in de zomer. Nulwoningen gebruiken immers
de opgewekte duurzame energie niet zelf, maar exporteren het vooral naar het net voor gebruik door anderen.
Wie in de huidige situatie in de winter elektrische weerstandsverwarming of infraroodpanelen inzet veroorzaakt
een hoge CO2-emissie, veel hoger dan bij gebruik van een
state-of-the-art hr-ketel. Ook een luchtwarmtepomp is nog
steeds niet beter dan een hr-ketel, want de cop-waarden
van een luchtwarmtepomp in de koudste maanden van
het jaar liggen ver onder de 3. Op dit moment komt alleen
een stabiele bron, zoals bij een bodemwarmtepomp
gekoppeld aan zeer lage temperatuurverwarming, beter

‘Energieneutraal’
Voor het gemak wordt er in Nederland nu gestuurd op om
op jaarbasis ‘neutraal’ te zijn. Daarbij wordt de jaarlijkse
energievraag weggestreept tegen de jaarlijkse duurzame
opwekking en wordt voor het gemak vergeten dat bij een
neutrale woning in werkelijkheid nog steeds 80 procent van
het energiegebruik fossiel is.
Sterker nog: het fossiele energiegebruik van een Nul-opde-meterwoning met een luchtwarmtepomp, aangesloten
op een bestaand verwarmingssysteem, is op dit moment
groter dan dat van een nulwoning met een hr-ketel. Om
maar niet te spreken van een nulwoning met elektrische
verwarming: het huidige fossiele energiegebruik daarvan is
vele malen hoger. Eigenlijk werkt een elektrische nulwoning
pas beter bij gebruik van een goede bodemwarmtepomp
met lage temperatuurverwarming. En die scoort weer ver-

De wereld staat nu voor de opgave om de CO2-emissies fors te
reduceren.
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uit dan een hr-ketel. De hr-ketel in combinatie met een
zonthermisch systeem zorgt voor net zo’n lage CO2-emissie
als een bodemwarmtepomp. Kortom, elektrische oplossingen leiden niet per definitie tot de laagste CO2-emissies.
In de toekomst gaan alle energiedragers verduurzamen:
elektriciteit uit zon, wind en waterkracht, aardgas wordt
vervangen door synthetisch- en biogas, warmte uit zon,
restwarmte en geothermie. Kortom, er is geen voorkeur
voor een energiedrager: nu niet en straks ook niet. Het gaat
juist om het samenspel van duurzame energiebronnen, de
energiedragers en het energiegebruik.
Rationele afweging
Maatschappelijk gezien gaan verschillende partijen ver
met beeldvorming rondom termen als energie- en klimaatneutraal. Zo zijn er reclamecampagnes en -uitingen
die suggereren dat een Nederlandse woning door gebruik
van zonnepanelen zelfvoorzienend wordt. Dit beeld wordt
versterkt door de salderingsregeling, bedoeld om de toepassing van zonnepanelen in Nederland te stimuleren. Deze
salderingsregeling houdt in dat elke geproduceerde hoeveel
stroom die wordt terug geleverd aan het net evenveel
opbrengt als het kost om deze in te kopen. Ja, op die manier
lijkt het er inderdaad op dat met pv-panelen een woning qua
stroom zelfvoorzienend wordt. De economische realiteit is
echter nog steeds dat je in de winter ‘gratis’ stroom krijgt
van een leverancier die in de zomer hoe-dan-ook minder
stroom verkoopt omdat dan de piek van pv-vermogen
valt. Dergelijke leveranciers zullen in de toekomst schaars
worden. Er is geen businesscase denkbaar voor een partij

die seizoensafhankelijk energie levert, maar daarvoor geen
inkomsten genereert. Immers, de potentiele inkomsten
worden op basis van de salderingsregeling weggestreept
tegen de geproduceerde energie uit zonnepanelen. Pas als
zo’n seizoensleverancier weer inkomsten krijgt gaat zijn
businesscase weer werken, maar dat betekent wel het einde
van de salderingsregeling. Eigenlijk is het vreemd dat de
waarde van de zonnestroom die je in de zomer aan het net
levert, nu nog afhangt van hoeveel fossiele elektriciteit je
bijvoorbeeld in de winter inkoopt. Wie met stroom verwarmt
mag hierdoor alle ingekochte fossiele stroom salderen met
de geleverde zonnestroom. Wie echter verwarmt via een
warmtenet of met aardgas, kan deze ingekochte energie niet
salderen met de geleverde zonnestroom. Dit komt doordat
de salderingsregeling is gebaseerd op het compenseren
van het elektriciteitsverbruik, en niet op het totale energiegebruik. Hierdoor is er een – raar – voordeel voor wie in
de winter met (fossiel opgewerkte) stroom verwamt. Dat
verandert straks natuurlijk als de in- en verkoop van stroom
via de slimme meter apart gaat worden beprijsd. Op de korte
termijn echter maken we in Nederland langjarige businesscases voor sociale huurwoningen op basis van de salderingsregeling. Het is de vraag wie daarvan het gelag betaalt.
Toekomst
Nederland bevindt zich in de achterhoede van Europa voor
wat betreft de toepassing van duurzame energie. Had onze
regering de Duitse en Deense voorbeelden gevolgd, dan
hadden we met duurzame energie veel verder kunnen zijn.
In Duitsland is een langjarig pad bewandeld waarbij vijftien

MAATSCHAPPELIJK GEZIEN GAAN VERSCHILLENDE PARTIJEN
VER MET BEELDVORMING RONDOM TERMEN ALS ENERGIE
EN KLIMAATNEUTRAAL
-
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jaar geleden 0,45 euro werd betaald voor elke opgewekte
kWh en dat is volgens een afgesproken scenario inmiddels
volledig afgebouwd. Nu betaal je in Duitsland 0,17 euro
meer voor ingekochte stroom uit het net, dan dat je terugkrijgt voor opgewekte stroom.
In Denemarken krijg je alleen geld terug voor opwekking
waar binnen een uur gebruik tegenover staat. De Nederlandse salderingsregeling kan en zal uiteindelijk – net als
in Duitsland en Denemarken – niet meer dan een tijdelijke
stimuleringsregeling zijn om de Nederlandse achterstand
op de toepassing van duurzame energie in te lopen. Na de
saldering in Nederland is een economisch verantwoorde
waardering van inkoop en verkoop van energie nodig. Want
dat zal de markt gaan sturen in de richting van optimale
keuzes voor duurzame opwekking en gebruik. De nieuwe
oplossingen zullen combinaties zijn van netwerken en

gebruikers op verschillende schaalniveaus en combinaties
van energiedragers. Voor de toekomst moeten we daarom
ook op zoek naar betere maatschappelijke doelen in plaats
van energieneutraliteit. De klimaatdoelstellingen bieden
geen ruimte voor compensatie, maar vragen om integrale
oplossingen op verschillende schaalniveaus, met een lage
CO2-emissie op elk moment als resultaat. Energiezuinig
(ver)bouwen en verduurzaming van alle energiedragers op
alle schaalniveaus vormen de sleutel voor komende innovaties voor de gebouwde omgeving.
Voordat wordt overgegaan tot het invoeren van nieuwe
regelgeving, zoals die voor bijna energie neutrale
gebouwen (beng), is het goed om na te gaan of de nieuwe
regelkaders de werkelijke energiestromen volgen, of nog
steeds sturen op het impliciet wegstrepen van de energiebehoefte tegen een bepaalde duurzame energieopwekking.
Want het moet gaan om een momentaan lage CO2-emissie.
En bedenk: een aantal van de gesignaleerde onderwerpen
zijn ook nog deel van de huidige ideeën over beng.
Kortom, er is nog veel missiewerk te doen om op alle
momenten een lage CO2-emissie te bereiken. De CO2doelen zijn zo omvangrijk dat het moet gaan om de
laagste investering per gereduceerde toon CO2. De toekomstwaarde van onze huidige energie-infrastructuur
mag daarbij niet worden onderschat, laat staan afgeschreven. Zo schets het ce Delft nu al een potentieel van
5 – 10 miljard m3 schoon gas per jaar [2]. Daarnaast is er
de even grote potentie van groen gas uit afvalstromen,
zoals bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringen. Gebruik van
de gasinfrastructuur van Nederland in combinatie met
warmte en electriciteit geeft perspectief op een circulaire
duurzame energiehuishouding.
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