Gestapelde bouw en de energietransitie
Betaalbaar verduurzamen met zo min mogelijk overlast
voor de bewoners.

3 transitiescenario’s
voor een levensduurprognose tot 25 jaar.
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U staat als woningcorporatie en gebouweigenaar voor de
opgave uw bezit te verduurzamen.
Oplossingen zijn er in overvloed, maar hoe weet u welke
oplossing voor uw gebouw de beste is?

Want verduurzaming is belangrijk, maar die verduurzaming moet wel toekomstbestendig zijn. Bovendien wilt u dat de ingrepen zo weinig
mogelijk overlast veroorzaken voor de bewoners en de waarde van uw vastgoed werkelijk verhogen, bijvoorbeeld doordat uw gebouwen
comfortabeler worden om in te verblijven.
U wilt begrijpelijkerwijs een win-win: duurzamer én comfortabeler, beter én toekomstbestendiger, slimmer én makkelijker.
In deze whitepaper denken we met u mee. Want of u nu vastgoedbeheerder, vastgoedmanager, adviseur of gebouweigenaar bent, samen
nadenken over oplossingen leidt tot betere resultaten.

Over Viessmann
Verduurzamen. U wil het. Uw partners
willen het. Uw klant wil het. Wij willen
het. Maar hoe kan dat op zo’n manier,
dat we er niks van ons huidige comfort
voor inleveren? Beter nog, dat we er nu
en op de lange termijn in alle opzichten
op vooruit gaan? Een duurzame woning
ook echt een veel betere woning is? Een
duurzaam kantoor ook echt een veel
beter kantoor? Comfortabeler, gezonder,
mooier, betaalbaarder?
Bij Viessmann denken we hier al decennia over na. Als familiebedrijf zit het in
ons DNA om bezig te zijn met volgende
generaties, met goede resultaten op
de langere termijn. Zo kwam het dus
ook, dat we meer dan 40 jaar geleden al
onze eerste warmtepomp op de markt
brachten.

Echt pionieren was dat toen nog. Inmiddels staan onze warmtepompen, PV
panelen, zonnecollectoren, cv-ketels en
boilers bekend als een van de besten op
de Europese markt.
Misschien is het de Duitse degelijkheid,
wij geloven vooral in de grote familie
van medewerkers die we nu wereldwijd
zijn. We zijn betrokken bij elkaar, bij u, bij
uw klant, bij uw partners. Gezamenlijk
komen we immers tot de beste innovaties. We voelen ons ook verantwoordelijk. Voor uw project en de beloftes
die wij samen met u doen. Zo ontstond
bijvoorbeeld de Vitocal, de allereerste
superstille warmtepomp. En zo ontstond
het moderne design van onze producten.
Want ja, het oog wil natuurlijk ook wat.
Wij bij Viessmann Nederland helpen u
graag met verduurzamen. Voor uzelf,

voor uw klant, voor volgende generaties.
Met een totaalpakket van warmtepompen, PV panelen, zonnecollectoren,
cv-ketels en boilers hebben we voor ieder project een oplossing. Een oplossing
van hoge kwaliteit, want verduurzamen
= verbeteren. Meer comfort dus, een
gezonder gebouw.

We create living spaces
for generations to come
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1. Uitgangspunten
Welke oplossingen u kiest en welke
maatregelen u neemt, hangt onder meer
samen met de levensduurprognose van
uw gebouw. Een levensduurprognose
van 0 tot 10 jaar leidt logischerwijs tot
hele andere keuzes dan wanneer u voor
uw gebouw een levensduurprognose
heeft tot 50 jaar. In het volgende hoofdstuk gaan we hierop in. Omdat bij de
verduurzaming van bestaande, gestapelde bouw in de meeste gevallen wordt
gekozen voor een levensduurprognose
tot 25 jaar, is dat het scenario dat we
daarna – in de hoofdstukken die volgen in deze whitepaper verder uitwerken.
Daarbij hanteren wij vanuit Viessmann
de volgende uitgangspunten:
_ We gaan uit van een integrale benadering van bron tot gebruiker, ongeacht
de energiedrager.
_ Zowel elektriciteit, als gas, als warmte
moeten verduurzamen en zijn allemaal
nodig.
_ De benodigde aanpassing van opwekking, distributie en afname moet
betaalbaar en uitvoerbaar zijn.
_ Het is cruciaal om huurders en woningeigenaren te betrekken en goed te
informeren.

Deze uitgangspunten zijn wat ons
betreft onmisbaar voor een succesvolle
energietransitie.
Praktisch betekent dit onder meer
dat wij ervan zijn overtuigd dat het nu
het beste is om fossiel gasverbruik
stapsgewijs te reduceren en niet in één
keer helemaal van het gas af te gaan.
De infrastructuur, de verduurzaming
van alle energiedragers, het wettelijk
kader en consistent beleid zijn immers
allemaal nog in ontwikkeling. Veel moet
nog geïmplementeerd worden. Omdat
dit lange trajecten zijn en het geen optie
is om maatregelen uit te stellen, is het
nu zaak om verstandig te verduurzamen.
Helemaal omdat oplossingen verschillen
per gebied en per woningtype.
In deze whitepaper gaan we zoals gezegd in op oplossingen voor bestaande,
gestapelde bouw. Wilt u hier naar aanleiding van deze whitepaper met ons over
in gesprek, neem dan contact met ons
op. Wij denken graag over uw specifieke
situatie met u mee.
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2. Bestaande, gestapelde bouw verduurzamen: levensduurprognoses
Welke oplossingen voor uw gebouw de beste zijn, is onder meer afhankelijk van de uitgangssituatie van het gebouw en haar bewoners,
uw ambities, de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid, de techniek. In onderstaande figuur visualiseren we de factoren die invloed uitoefenen
op de mogelijkheden en uw keuzes.

Uitgangssituatie
Bouwkundige
eigenschappen

Installatie

Bewoners

Omgeving

Levensduur prognose (in jaren)
0

10

Ambitie

15

25

Beleid overheid

50

Betaalbaarheid &
uitvoerbaarheid

Techniek

Variabelen

Het transitiescenario dat u kiest is de
vertaling van uw ambitieniveau, de
betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid.
Hierbij zijn ook de technische mogelijkheden nu en in de toekomst belangrijk,
evenals de levensduurprognose. Hieronder beschrijven we op basis van die
levensduurprognose vier mogelijkheden.
Levensduurprognose
0 tot 10 jaar
Heeft uw gebouw een levensduurprognose van 0 tot 10 jaar, dan is een
sloop-nieuwbouwscenario logisch voor
het complex. Een verduurzamingsscenario bestaande bouw is bij een levensduurprognose tot 10 jaar niet actueel. In
de praktijk zal u alleen de strikt noodzakelijke maatregelen uitvoeren.
Levensduurprognose
tot 15 jaar
Bij een levensduurprognose tot 15 jaar is
doorexploiteren op basis van de huidige

praktijk voor de hand liggend. Hierbij
kunt u veelal de standaard meerjarenonderhoudsplanning blijven volgen. Eventueel kunt u de installatie uitbreiden met
PV panelen, om een gedeelte van het
eigen stroomverbruik te verduurzamen.
Levensduurprognose
tot 25 jaar
Gaat u voor een levensduurprognose
tot 25 jaar, dan is het zeker zinvol om
aanvullende maatregelen te nemen aan
zowel de schil als de installatie. Meer
hierover in het volgende hoofdstuk.
Levensduurprognose
tot 50 jaar
Bij een levensduurprognose tot 50 jaar
zal u zeer vergaande maatregelen moeten nemen om uw ambities te halen. Zoals het gebouw tot aan het casco strippen en het complex voorzien van een
nieuwe schil en indeling en een nieuwe
installatie op basis van elektriciteit of

lagetemperatuurwarmte. Afhankelijk van
de dimensionering van de installatie kunt
u het appartementencomplex transformeren naar een energieneutraal of
energieleverend gebouw.
De oplossingen bij een levensduurprognose tot 25 jaar en in mindere mate
bij een levensduurprognose tot 15 jaar
(bij het plaatsen van PV panelen) zijn
relevant voor bestaande bouw. Omdat
bij de verduurzaming van bestaande,
gestapelde bouw in de meeste gevallen
wordt gekozen voor een levensduurprognose tot 25 jaar, is dat de situatie
die we in het volgende hoofdstuk verder
uitwerken.
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3. Mogelijke oplossingen bij een levensduurprognose tot 25 jaar
Afhankelijk van de uitgangssituatie heeft u bij een levensduurprognose tot 25 jaar meerdere mogelijkheden. Hieronder beschrijven wij een
aantal veel voorkomende uitgangssituaties.

3.1. Scenario 1:
collectieve cv-installatie,
individuele tapwaterbereiding
In dit scenario gaan wij uit van appartementen met een centrale cv-ketel voor
de ruimteverwarming en een individuele
geiser/elektrische boiler voor warm
tapwater. Er is centrale mechanische
ventilatie.
Maatregelen schil:
Voor een levensduurprognose tot 25 jaar
is het allereerst belangrijk de kozijnen
te vernieuwen (inclusief HR++ glas) en
de schil in redelijke mate te isoleren
(optimalisatie van de isolatie van de
bestaande schil).
Maatregelen installatie:
_ Appartement
In het appartement verwijderen we in
dit scenario de gasaansluiting voor het
koken en voor de geiser. Voor warm tapwater komt er een elektrische boiler, een
ventilatieluchtwarmtepompboiler of een
boosterwarmtepomp voor in de plaats.
De douche wordt voorzien van een
horizontale douche-warmteterugwinwisselaar of een ‘speciale’ douche met een
ingebouwde warmteterugwinwisselaar.
In de keuken wordt een elektrisch kooktoestel geplaatst. Afhankelijk van het type
radiatoren kunnen deze achteraf worden
uitgevoerd met ‘boosterventilatoren’ om
een geforceerde luchtstroom te creëren,
waardoor de wateraanvoertemperatuur
wordt verlaagd. Bemetering van warmte
vindt plaats op appartementniveau.

_ Centraal
Voor de ruimteverwarming passen we
in dit scenario een cv-ketel toe met een
zogenaamd no-flow principe. Deze ketel
wordt alleen gebruikt voor piekmomenten. We voorzien de installatie van een
gesloten verdeler/verzamelaar, waardoor
circa 5% op het gasverbruik kan worden
bespaard. Viessmann is een van de
weinigen die dit kan leveren.
Naast de cv-ketel voor ruimteverwarming kiezen we in dit scenario voor
een centrale warmtepomp met een
vermogen van ongeveer 30% van het
benodigd vermogen. De warmtepomp
verzorgt ongeveer 70% van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming. Zowel
de bodem, als de buitenlucht (door het
plaatsen van een droge koeler) kunnen
als bron voor de warmtepomp worden
gebruikt. De lokale situatie bepaalt
uiteindelijk die keuze.
Bij het toepassen van een droge koeler
is het slim de energie uit de retourlucht
van de appartementen terug te winnen
en af te geven aan het brine/watercircuit.
Hierdoor verbetert het rendement van
de warmtepomp.
Het resultaat
_ Flinke besparing op gas/duurzaam
Met deze installatie wordt het energieverbruik voor warm water deels
verduurzaamd (circa 50%).Voor verwarming reduceert u het gasverbruik met
circa 70%. Een enorme verbetering ten
opzichte van de uitgangssituatie. Verdere
verbetering is mogelijk door PV panelen
te plaatsen, waarbij het uiteindelijke
elektriciteitsverbruik afhangt van hoeveel
PV capaciteit u plaatst.

_ Voorbereid op de toekomst
Uw gebouw kan na deze aanpassingen
in de toekomst eventueel geheel worden
losgekoppeld van het gasnet door het
gebouw op een hogetemperatuur-stadsverwarmingsnet aan te sluiten of een
lagetemperatuur-stadsverwarmingsnetwerk met bijplaatsing van een hogetemperatuur-warmtepomp. Dit geldt ook voor
de collectieve boiler.
Als het complex alleen op elektriciteit aangesloten wordt, kan ruimteverwarming
en warm tapwater worden opgewekt met
een hogetemperatuur-warmtepomp.
_ Comfort voor de bewoners
Door individuele ventilatie en regelbaarheid en bemetering van warmteafgifte
hebben bewoners inzicht en invloed.
Door verbetering van de schil is sprake
van verbetering van het thermisch comfort. Door verbeteringen in het appartement aan keuken en badkamer is sprake
van een verhoogd wooncomfort.
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3.2 Scenario 2:
collectieve ruimteverwarming en
warmwateropwekking (centraal)
Ook in dit scenario gaan wij uit van
appartementen met een centrale
cv-ketel voor de ruimteverwarming.
Echter nu ook met een collectieve boiler
voor warm tapwater. Het complex is
uitgevoerd met collectieve mechanische
ventilatie.
Maatregelen schil:
Voor een levensduurprognose tot 25 jaar
is het allereerst belangrijk de kozijnen
te vernieuwen (inclusief HR++ glas) en
de schil in redelijke mate te isoleren
(optimalisatie van de isolatie van de
bestaande schil).
Maatregelen installatie:
_ Appartement
Dit scenario bevat een renovatie van de
keuken en badkamer, om het wooncomfort aan huidige en toekomstige
verwachtingen te laten voldoen. De
eventuele gasaansluiting in het appartement voor het koken wordt verwijderd.
Een elektrisch kooktoestel vervangt het
gastoestel. De douche wordt voorzien
van een horizontale douche-warmteterugwinwisselaar, of van een ‘speciale’
douche met een ingebouwde warmteterugwinwisselaar.
Afhankelijk van het type radiatoren
kunnen deze achteraf worden uitgevoerd
met ‘boosterventilatoren’ om een geforceerde luchtstroom te creëren, waardoor
de wateraanvoertemperatuur verlaagd
kan worden. Bemetering van warmte
vindt plaats op appartementniveau.
_ Centraal
Voor de ruimteverwarming passen we
in dit scenario een cv-ketel toe met een
zogenaamd no-flow principe. Deze ketel
wordt alleen gebruikt voor piekmomenten. De installatie wordt voorzien van
een gesloten verdeler/verzamelaar,
waardoor circa 5% op gasverbruik wordt
bespaard.
Naast de cv-ketel voor ruimteverwarming plaatsen we een centrale warmtepomp met een vermogen van ongeveer
30% van het benodigd vermogen.

De warmtepomp verzorgt ongeveer 80%
van de warmtebehoefte voor ruimteverwarming. Als bron voor de warmtepomp
kan zowel de bodem worden gebruikt,
als de buitenlucht door het plaatsen van
een droge koeler of PVT panelen (voor
grotere vermogens is hier nog weinig
ervaring mee). De uiteindelijke keuze
wordt bepaald door de lokale situatie.
Bij het toepassen van een droge koeler
is het slim de energie uit de retourlucht
van de appartementen terug te winnen
en af te geven aan het brine/watercircuit.
Hierdoor verbetert het rendement van
de warmtepomp.
Warm tapwater wordt (deels) geproduceerd door een collectieve boiler, waarop
een collectief zonthermisch systeem
is aangesloten. Afhankelijk van uw
ambitie kan de warmwaterboiler gevoed
worden met een ketel, een hogetemperatuur-warmtepomp of een elektrisch
element. Zo ontstaat balanceercapaciteit
voor het elektriciteitsnet. Dat wordt
met verduurzaming van de elektriciteitsopwekking door wind en zon steeds
belangrijker.
Een andere oplossingsrichting is het
plaatsen van een W(armte)K(racht)K(oppeling) in combinatie met pieklastketels.
Hierdoor wordt warmte voor zowel ruimteverwarming als warm tapwater lokaal,
elektrisch geproduceerd.
Het resultaat
_ Gasbesparing/duurzaamheid
Door het plaatsen van een collectief
zonthermisch systeem wordt circa
50% bespaard op het gasverbruik ten
behoeve van warmwaterbereiding.
Door toepassing van een hogetemperatuur-warmtepomp is geen gas meer
nodig voor warmwaterbereiding. In dat
geval kan in plaats van een zonthermisch
systeem beter een PV systeem worden
toegepast. Voor ruimteverwarming wordt
het gasverbruik met circa 70% gereduceerd, een enorme verbetering ten
opzichte van de uitgangssituatie. Verdere
verbetering is mogelijk door PVT panelen
te plaatsen, waarbij het uiteindelijke
elektriciteitsverbruik afhangt van hoeveel
PV capaciteit u plaatst.

Als in dit scenario wordt gekozen voor
een WKK, dan levert deze gedurende de
levensduur van het apparaat een forse
bijdrage (-30%) aan het terugdringen van
de CO2 - uitstoot. Voor de middellange
termijn is dat een reële keuze.
_ Voorbereid op de toekomst
Het gebouw kan na deze aanpassingen
in de toekomst eventueel geheel los
worden gekoppeld van het gasnet (als
dat dan nog wenselijk lijkt) door het
gebouw op een hogetemperatuur-stadsverwarmingsnet aan te sluiten of een
lagetemperatuur- stadsverwarmingsnetwerk met bijplaatsing van een hogetemperatuur-warmtepomp. Dit geldt ook
voor de collectieve boiler.
Als het complex alleen op het elektriciteitsnetwerk wordt aangesloten, kan
ruimteverwarming en warm tapwater
worden opgewekt met een hogetemperatuur-warmtepomp. De centrale boiler
buffert dan het overschot aan elektriciteit.
De keuze voor een WKK is toekomstbestendig indien de verduurzaming van
aardgas (groengas, biogas of waterstof)
op de lange termijn gerealiseerd wordt.
_ Comfort voor de bewoners
Door individuele, regelbare ventilatie
toe te passen en de warmteafgifte te
bemeteren, hebben bewoners inzicht
en invloed. Door verbetering van de
schil is sprake van verbetering van het
thermisch comfort. Door verbeteringen in het appartement aan keuken en
badkamer is sprake van een verhoogd
wooncomfort.
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3.3 Scenario 3:
individuele ruimte- en
warmwaterverwarming
In dit scenario gaan wij uit van appartementen met een individuele combi
cv-ketel voor de ruimteverwarming
en warm tapwater. Het complex is
uitgevoerd met individuele mechanische
ventilatie.
Maatregelen schil:
Voor een levensduurprognose van 25
jaar is het allereerst belangrijk de kozijnen te vernieuwen (inclusief HR++ glas)
en de schil in redelijke mate te isoleren
(optimalisatie van de isolatie van de
bestaande schil).
Maatregelen installatie:
_ Appartement
De installaties in dit scenario zijn lastig
te verduurzamen binnen de gekozen
levensduurprognose tot 25 jaar. Voor
warmtepompen is de benodigde installatieruimte veelal niet voorhanden. Mogelijk kan in een beperkt aantal situaties
de installatie worden uitgebreid met een
lucht/waterwarmtepomp.
Voor warm tapwater kan in dit scenario
worden gekozen voor een ventilatie-

4. Tot slot
Wij hopen u in deze whitepaper een
beeld te gegeven van de mogelijkheden voor betaalbaar verduurzamen bij
bestaande, gestapelde bouw, waarbij tijdens de werkzaamheden zo min moge-

luchtwarmtepompboiler. De douche
wordt voorzien van een horizontale
douche-warmteterugwinwisselaar of een
‘speciale’ douche met een ingebouwde
warmteterugwinwisselaar. Afhankelijk
van het type radiatoren kunnen deze
achteraf worden uitgevoerd met geforceerde luchtstroom, om de wateraanvoertemperatuur te verlagen.
_ Centraal
Het collectieve dakoppervlak kan in
dit scenario worden gebruikt voor PV
panelen en mogelijk voor individuele
zonthermische systemen.
Resultaat

warmte of elektriciteit lijkt de logische
keuze, echter door de levensduurprognose tot 25 jaar niet waarschijnlijk. Als
in de toekomst blijkt dat verduurzaamd
gas een grotere rol gaat spelen in de
gebouwde omgeving kan de installatie
eenvoudig aan worden gepast. We zijn
wel van mening dat het aanpassen van
centrale aardgasinstallaties naar individuele aardgasinstallaties voorkomen moet
worden.
_ Comfort voor bewoner
Door verbetering van de schil is sprake
van verbetering van het thermisch comfort. Door verbeteringen in het appartement aan keuken en badkamer is sprake
van een verhoogd wooncomfort.

_ Duurzaamheid
De voorgestelde aanpassing van de schil
en installatie is in onze ogen wat maximaal uitvoerbaar is. Stroom (afhankelijk
van het aantal op te stellen PV vermogen) en warm water (circa 50%) worden
deels verduurzaamd.
_ Voorbereid op de toekomst
Met de voorgestelde aanpassingen
is het gebouw in de huidige opvatting
niet toekomstbestendig (= geschikt
voor aardgasloos). Het transformeren
naar een gebouw dat is aangesloten op

lijk overlast ontstaat voor de bewoners.
Er zijn natuurlijk meer oplossingen
mogelijk dan wij in die drie beschreven
scenario’s schetsen. Keuzes en mogelijkheden zijn altijd afhankelijk van het
gebouw, de aanwezige installatie en de
verwachte levensduur. Door vroegtijdig

met partijen in contact te treden, kan
voor ieder ambitieniveau een passende
oplossing worden geboden die verder
gaat dan alleen de techniek.
Wij denken graag met u mee!

7 /7

Gestap e ld e b o u w e n d e e n e r g ie t r a n s i t i e

Literatuur
1 Handreiking vervanging open-verbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders. Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
2 Installaties in bestaande woningbouw. Agentschap NL, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer.
3 Verduurzaming bestaande woningen. Resultaat werkgroep 5 van de sectortafel Gebouwde omgeving
4 Warmtebehoefte van gasloze concepten. Nieman Raadgevende Ingenieurs.

