isverwarming, een net voor kwoners
M. BOERBOOMS

In dit artikel worden enkele aandachtspunten
voor de beslissing we1 of geen stadsverwarming vooral vanuit de bewonershoek belicht.
De Stichting WoonlEnergieis als energie adviseur betrokken bij verschillende sociale woningbouwprojekten waar deze vraag speelt.
Daarnaast heeft WoonIEnergie een onderzoek naar energiebesparing6ij blokverwarming uitgevoerd (WoonIEnergie, 1982). Vanuit deze ervaring worden aandachtspunten op
een rij gezet, die voor de beslissing omtrent
stadsverwarmingvan belangzijn. De vragen
die spelen zijn kort samengevat:
1. Betekent stadsverwarming,naast energiebesparing op nationaal nivo, ook kostenbesparing voor de bewoner?
2. Energiezuinig gedrag, wat levert het op
voor de bewoner?
3. Wordt de afgenomen warmte individueel
gemeten en is het systeem goed regelbaar?
4. Kunnen bewoners kiezen voor de aansluiting op het gas- en/of het stadsverwarmingsnet?
Stadsverwarmingja of nee, een lokale beslissing
Bij stadsverwaming wordt de afval- of restwarmte die ontstaat bij elektriciteitsopwekking, industrieleprocessen, vuilverbranding
en dergelijke gebruikt om woningen te verorm van afvalwatmte. Deze warmte wordt
iveelal geloosd via koelwater in onze rivien. De vraag rijst nu of deze warmte nuttig
t kan worden voor woningverware beslissing we1 of juist geen stadsverxrrning toe te passen hangt a f i a n talloze

voor zo laag mogelijke woonlasten. Ook dc
mogelijkheid &If de woonlasten Bn de benc
digde warmte te kunnen beinvloeden staat
hoog aangeschreven. Woningbouwverenigingen en gerneentw hebben dikwijls overeenkomstige belangen als die van de bewoners.
Daarnaast staan de onderhouds- en beheersaspekten centraal.
Stadsverwarmingsleveranciersen betrokken
producenten hebben natuurlijk ook belangen.
De fmanciele haalbaarheid van het stadsverwarmingsproiekt
is belangriik voor hen.
-- De overheid tenslotte is gebak bij energiebesparing op nationaal nivo, met een zo gunstig
mogelijke kosten-baten verhouding.
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Vanuit de ervaring met blokverwarming kunnen aandachtspunten voor de toepassing van
stadsverwarming aangedragen worden.
Bij blokverwarmingwordt een woningkomplex verwarmd met behulp van Bin of meer
grote ketels. Blokverwarmingis veel toegepast in de hoog- en semi-hoogbouwuit de
jaren '50 en '60.De stookkosten van blokverwarmde woningen liggen vaak veel hoger dan
van woningen met een eigen verwarrningsin-
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De woonlasten
Stadsverwarmingbetekent nationaal gezien
energiebesparzng. Niet altijd betekent energiebesparing ook kostenbesparing. De energiebesparende maatregelen kosten meestal geld.
Door besparing kunnen de stookkosten lager
worden. Na verloop van tijd 'verdient' de
maatregel zichzelf terug.
Bewoners zijn gebaat bij energie- en kostenbesparing. Energiebesparingis voor hen interessant wanneer hierdoor de woonlasten lager
worden. Om meer inzicht te krijgen in de kosten van stadsverwarmingin vergelijking tot
andere besparingsmaatregelenis in 1980 de
Commissie Optimalisatie Ruimteverwarming
(CORV) ingesteld. Deze kommissie ontwierp
hiertoe een rekenmodel. De betrokkenen op
lokaal nivo zouden mede dit model kunnen
gebruiken bij de beslissing omtrent stadsverwarming.
Enkele kanttekeningen hierbb:
a. Berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelden van energieverbruik;besparing en kosten moeten bijgesteld worden met behulp
van de konkrete kosten en baten cijfers
voor het te realiseren projekt. Uit een vergelijking van gerealiseerde stadsverwarmingsprojekten blijkt, dat de onderlinge
verschillen in kosten en baten enorm groot
zijn (Consumentengids, september 1981).
b. Het thans gebruikelijkeenergieverbmik
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teehnische maatregelen en zuinig stookgdrag flink dalen. De betekenis hiervan
voor de woontasten zou vergeleken moeten
worden met de gevolgen van stadsverwarming.
c. Het gebruikspatroon van bewoners en de
komforteisen verdienen aandacht. Bij gelijkblijvend komfort kan het energieverbruik dalen door op die momenten de verwarming in te schakelen,waarop de bewoners warmte wensen.
Energiezuinig gedrag, wat levert het op voor de
bewoner?
Stadsverwarmingwordt financieel gezien
minder rendabel b i ~energzezuinige woningen
of dito bewoners. Deze woningen nemen minder warmte af van de standaard geisoleerde
woningen volgens klasse 'goed', vastgelegd in
NEN 1068. Bovendien wordt de periode
waarin zij warmte afnemen korter. In elk
jaargetijden, zowel 's zomers als 's winters,
ontstaat echter ongeveer dezelfde hoeveelheid
afvalwarmte. Opslag ervan is nog veel te
duur. Bij energie-zuinige woningen kan het
buizennet wat minder groot en kostbaar uitgevoerd worden. Het totale stadsverwarmingssysteemwordt hierdoor nauwelijks
goedkoper.
Enige tijd temg adviseerden 'deskundigen' bij
woningen aangesloten op stadsverwarming
geen energiebesparendemaatregelen te treffen(!). Het rekenmodel van de CORVlaat
zien, dat deze maatregelen weliswaar energie
besparen, maar de totale kosten opdrijven
(NEI, 1981).
Bewoners zijn echter gebaat bij energezuinige woningen. Dit kan bijdragen tot een groter
woonkomfort en lager energieverbmik.Of dit
de stookkosten evenredig verlaagt hangt sterk
af van de tariefbouw van de afgenomen
warmte. De vaste kosten, ofwel de afgehornen
warmte, ziin zeer laag door het om afvtnl '
warmte gaat. Energiez
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