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• Uitvoeringsplan Aardgasvrije Wijken

• Quick-fit oplossing

• Adviestraject

• Warmtepomp

• Financiën

• Groen gas

• Structuur

• Afsluiting

Wat gaan we bespreken?



Er was eens…

1 …een ambitie

2 …een subsidieprogramma 

3 …een subsidie 4…een projectplan



Samen werken aan 
een uitvoeringsplan 
aardgasvrije wijken



Gemiddeld 2230 m3 en 3.100 kWh per aansluiting

Gegevens via Energie In Beeld, open data

Verbruikers Particulier en zakelijk

Periode 2017

GAS Vastgoedobjecten, totaal 91.442 m3

ELEKTRICITEIT Vastgoedobjecten, totaal 148.736 kWh

Huidig verbruik in Krewerd



1. Hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting; 
aardgasgebruik minimaal gehalveerd 

2. Compensatie extra verbruik elektriciteit warmtepomp door zo’n 
10 zonnepanelen op eigen dak of in een zonne- of windpark

3. Vergroening van het restgebruik van gas. Krewerd kan dan 
zonder aardgas!

Hoe?





Rapport SEN:

Woningen in Nederland versneld energieneutraal

Waar is dit op gebaseerd?

Een Quick-fit oplossing

file://Users/hkort/Desktop/Def-v1-Energie Neutraal Master wo soundfx.mp4


Onafhankelijk van het type en bouwjaar van de woning 

voldoet alleen installatie van een hybride warmtepomp

met kierdichting aan de gestelde criteria.

Daarmee wordt minimaal 50% aardgas bespaard.

Om de woonlasten gelijk te houden, dient men een deel 

van extra elektriciteit zelf of samen met anderen te 

produceren, bv. met 10 zonnepanelen.

Opzienbare conclusie



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fractie gasbesparing

Gasbesparing bij 11 typen woningen



• Forse gasbesparing van 50%

• Meerverbruik elektriciteit compenseren 
met zonnepanelen 

• Resterend gasverbruik met groen gas

Samenvatting



• Gelijkblijvende of lagere woonlasten

• Aantrekkelijke financiering 

• Een snelle invoering

• Waarborgfonds / prestatiegarantie

BELANGRIJK



Bedrijfsvisie
Invent stelt zich ten doel om bij te dragen aan een energie-efficiënt, 
comfortabel en gezond binnenklimaat in de gebouwde omgeving.
Voorkomen van verspilling in welke vorm dan ook, optimalisatie van 
bouwkunde en installatietechniek en “geen spijt van”-maatregelen 
adviseren met het doel: een energieneutrale leefomgeving.
Behalve advies is ook het borgen van prestaties tijdens het ontwerp, 
realisatie en exploitatie van een gebouw onze specialiteit.

Niet louter theoretische benaderingen maar vooral praktijk gericht, 
dat is Invent!





Deelnemen

• Inschrijven 
voor 
deelname

Invent

•Gegevens 
worden 
gedeeld met 
Invent

• Invent maakt 
de 1e

afspraak

1e Afspraak

•Kennis 
maken

•Project 
bespreken

•Versterking 
bespreken 
eventueel 
met architect

•Opname 
woning

Advies Quick-Fit

• Invent stelt 
advies op

•Globale 
kosten en 
verwachten 
subsidie in 
beeld

•Advies wordt 
per mail 
gedeeld

Contact

• Invent neemt 
telefonisch 
contact op

•Korte 
telefonische 
bespreking 
advies

• Indien 
gewenst 2e

afspraak op 
locatie

Adviestraject



Vervolg

• Offertes 
aanvragen bij 
installateur 
en/of aannemer

• Offertes 
gezamenlijk 
doorlopen 
/controleren

• Vaststellen 
subsidie(s)

• Gezamenlijke 
inkoop Krewerd?

Uitvoering

• Maatregelen uit 
advies worden 
uitgevoerd

• Deelname in 
zonnepark, of

• Zonnepanelen 
op eigen 
terrein/dak

Exploitatie

• Na installatie 
gaat u gas 
besparen

• Gebruikte 
energie door 
warmtepomp 
gecompenseerd 
door 
zonnepanelen

• Rest gas wordt 
groen gas

Onderhoud

• Onderhoud 
hetzelfde als bij 
cv-ketel

• Zelf lucht 
warmtepomp 
vrij van 
vervuiling 
houden door 
blad e.d. te 
verwijderen.

Adviestraject



Brine/water warmtepomp (gesloten bron)

Water/water warmtepomp (open bron)

Water/water warmtepomp (PVT als bron)

Lucht/water warmtepomp
- split systeem met koudemiddel
- split systeem met water

Bij een hybride warmtepomp warmt tapwater door cv-ketel

Type warmtepompen woningbouw



Brine/water warmtepomp



Water/waterwarmtepomp



Lucht water warmtepomp





De theoretische prestatie van warmtepomp wordt weergegeven in een C.O.P. 
(Coëfficiënt of Performance). In de technische documentatie wordt dit 
weergegeven bij gestandaardiseerde waarden.

Rendement over een stookseizoen van een warmtepomp wordt weergegeven in 
S.P.F. (Seasonal Performance Factor). In deze factor wordt ook rekening gehouden 
met de verliezen binnen een warmtepomp (mechanisch en elektrisch).

Om energiegebruik te berekenen, is de S.P.F. een betere waarde, omdat deze 
dichter bij de praktijk ligt.

Rendement warmtepomp



Verdeling energiegebruik warmtepompen

Energie



Lucht water warmtepomp:
- visuele controle in warmtepomp buitendeel (interne lekkages)
- aanzuig en afblaas roosters schoonhouden (buitendeel) 
- visuele controle binnendeel warmtepomp
- controle filters in leidingwerk 
- controle op waterdruk verwarming
- kleppen naregeling

Onderhoud



Onderhoudscontract nodig?

Is afhankelijk van kosten

Openbronnen (water water) 1 keer per jaar

Gesloten bronnen (bodem) 1 keer per 2 jaar

Luchtwarmtepomp 1 keer per 2 á 3 jaar professioneel, buitendeel schoon houden 
kan zelf gedaan worden, mits goed en veilig bereikbaar

Onderhoud



Samen op weg naar



Financiën – wat kost het nou?





Financiën – wat kost het nou?



Financiën – wat kan ik lenen?



Financiën – wat kan ik krijgen?



Financiën – wat kan ik krijgen?



• Idee groengasproductie met gebruik van rioolwater en/of -slib, groente en fruit

• Technologie van Bareau?

• Proces

• Haalbaarheidsstudie (locatie, business case, beschikbaarheid grondstoffen, 
etc.)

• Locatie Krewerd: lichten lijken op rood te staan

Groen gas



Structuur

Coöperatie 
Krewerd

Vereniging 
Dorpsbelangen 

Godlinze

Stichting 
Dorpsbelangen 

Holwierde

Stichting
KGH aardgasvrij

OpwekkingBesparing

Project

projectleider



Structuur

Project

Coöperatie 
Krewerd

Vereniging 
Dorpsbelangen 

Godlinze

Stichting 
Dorpsbelangen 

Holwierde

Stichting
KGH aardgasvrij

Deelproject
Opwekking

Deelproject 
Besparing

Budget A

Budget B

Budget C

5,1 mio

Begrotingssubsidie

€

€ €

Private domein Publieke domein

Staatssteun regels

Publieke domeinPublieke domein

projectleider

Verzoek om bijdrage

Uitkering geld

€



Bedankt voor uw aanwezigheid
Zijn er nog vragen?

Na deze avond kunt u met vragen terecht bij Mayke Zandstra 
(hallo@maykezandstra.nl / 06-51309453)

mailto:hallo@maykezandstra.nl

