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Uitgangssituatie
KNSM-eiland

❑ Het KNSM-eiland wordt op dit moment verwarmd 
met gas. Sommige gebouwen hebben een 
gedeelde gasketel, maar de meeste 
appartementen hebben individuele ketels en 
buffers.

❑ In de omliggende eilanden Java, Sporenburg en 
Borneo worden verwarmd door het warmtenet 
van Vattenfall.

❑ Vanuit de energiecommissie OHG was er vraag 
om te onderzoeken of het mogelijk was om het 
KNSM-eiland te verwarmen op een andere manier 
dan gas of het warmtenet van Vattenfall. 

❑ Drie partijen die betrokken zijn in het Oostelijk 
Havengebied, het Amsterdam Energy City Lab, 
Energiecommissie OHG en Waternet, streven naar 
duurzame en toekomstbestendige oplossingen. 

Onderzoeksvraag

❑Wat zijn de mogelijke TEO-systemen voor het 
KNSM-eiland, en wat zijn de voor- en nadelen van 
ieder systeem?

❑Bij TEO-systemen wordt gekeken naar 
aquathermie, waarbij thermische energie uit 
oppervlaktewater (TEO) wordt gebruikt om op 
een efficiënte manier gebruik te maken van 
warmtepompen.

❑Voor de beoordeling van voor- en nadelen 
wordt(op dit moment) gekeken naar CO2-
uitstoot, kosten, de belasting op het 
elektriciteitsnet en de eenvoudigheid van de 
implementatie.



Energielabels KNSM
❑ Gebouwen met energielabel B zijn in principe 

geschikt voor verwarming met water van 55 °C.

❑ Gebouwen met energielabels slechter 
dan B moeten verwarmd worden met 70 °C 
verwarming, of moeten extra isoleren tot ze label B 
hebben.

❑Binnen de gebouwen aangeduid met label B is veel 
variatie in de interne energielabels. Het gemiddelde is 
B, maar veel appartementen lijken ook label C hebben. 
Deze zijn is niet geschikt voor 55 °C verwarming, 
waardoor extra werk nodig is om deze appartementen 
goed te verwarmen in het geval er een 55 °C oplossing 
in het gebouw gebruikt wordt.

❑De woonboten zijn nog niet meegenomen in de 
analyse. Deze hebben waarschijnlijk 70 °C verwarming 
nodig.
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Het 70 °C net
❑ Het TEO-systeem haalt warmte uit het oppervlaktewater.

❑ WKO slaat warmte van oppervlaktewater op in de zomer.

❑ Centrale warmtepomp warmt water van TEO of WKO op naar 70 °C.

❑De temperatuur in de leidingen is 70 °C.

❑ Eén temperatuur voor ruimteverwarming en tapwater.

❑+ Simpel toe te passen.

❑ - Gebruikt het meeste energie.

❑ - Levert geen koeling.
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Verschillende aansluitingen op uitwisselingsnet
❑ Het TEO-systeem haalt warmte uit het oppervlaktewater.

❑ WKO slaat warmte van oppervlaktewater op in de zomer, en slaat koude op in de winter.

❑ De temperatuur in de leidingen is ~15 °C.

❑ De warmtepomp in een gebouw warmt water op naar 70 °C. 

Koeling is niet mogelijk in deze configuratie.

❑ De warmtepomp in een gebouw warmt water op naar 55 °C. 

De boosterpomp verwarmt dit naar 60 °C voor warm tapwater.

Verwarming en koeling zijn mogelijk in deze configuratie.

❑Gedeelde aansluitingen mogelijk: 1 aansluiting en warmtepomp bedient 2 of meer gebouwen.

❑+ De meest energie-efficiënte oplossing.

❑+ Gebouwen op 55 °C-verwarming hebben meteen ook koeling.

❑ - Het is een veel complexer systeem dan het 70 °C net.

❑ - Appartementen in 55 °C-gebouwen die label C of slechter zijn, moeten extra isoleren of een piekketel 
op gas hebben.
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Gebruikte modellen
❑Warmteketenmodel Waternet

❑ Berekent de efficiëntie van de verschillende 
warmteketens

❑Resourcefully Transition Dashboard

❑ Kijkt per scenario op uurschaal naar het 
elektriciteitsverbruik van de hele buurt

❑TCO model Waternet

❑ Berekent de kosten van de verschillende 
systemen

Resourcefully dashboard



❑Voor ieder gebouw in het KNSM eiland zijn warmteketens 
gemaakt voor ruimteverwarming en warm tapwater. 
Hiermee wordt aan de hand van de warmtevraag de 
benodigde hoeveelheid elektriciteit (en soms gas) berekend, 
en hiermee wordt ook de benodigde capaciteit voor ieder 
gebouw berekend.

Warmteketenmodel 
Waternet



Van warmteketen 
naar dashboard
❑ De warmteketens helpen bij het dimensioneren van het systeem op de 

warmtevraag van de gebouwen, en het bepalen van de jaarlijkse 
elektriciteitsvraag van ieder gebouw.

❑ In het dashboard wordt energie opwek en verbruik per uur 
weergegeven. Om van de jaarwaarde uit de warmteketen in het 
dashboard te gebruiken, moeten deze eerst met profielen omgezet 
worden.

❑ Er worden aparte profielen gebruikt voor:
❑ Huishoudens met energielabel B of G;
❑ Ruimteverwarming, warm tapwater of koken;
❑ Elektriciteitsgebruik van huishoudens of bedrijven door andere 

apparaten en verlichting;
❑ Bedrijven met energielabel B of G;
❑ Elektriciteitsverbruik voor ruimtekoeling



Resourcefully 
dashboard
❑ In het dashboard worden alle verschillende 

stromen van elektriciteit apart berekend, 
verwerkt en weergegeven.

Opgewekte zonne-energie

Elektriciteitsvraag van apparaten en verlichting

Elektriciteitsvraag van elektrische auto’s

Elektriciteitsvraag voor verwarming en koeling



Overleg met bewoners KNSM eiland 
Topics gesprekken:

❑ Beschrijving huidige verwarmingssituatie in 
appartement en gebouw. 
❑ Verbruik (kuub gas);

❑ Isolatie situatie;

❑ Gasketel + conventionele radiatoren;

❑ Is er vloerverwarming?

❑ De behoefte aan koeling, nu en in de 
toekomst.

❑ Mogelijkheden voor een collectieve 
warmtepomp. Ruimte voor een collectieve 
warmtepomp in hun gebouw?

❑ Mogelijkheden en ruimte voor een 
(collectieve) warmtebuffer.

❑ Is er een elektrische beperking in het 
gebouw om een van de vier verschillende 
scenario's te implementeren? 

Gesproken met: 

Inwoners van 8 van de gebouwen 
(tussen 1 – 3 personen) op het KNSM 
eiland. 

Zie kaartje boven.
Niet de slecht geïsoleerde gebouwen 
meegenomen 



Overleg met bewoners KNSM eiland, 
belangrijkste observaties:  
❑ Het isolatie label B is een indicatie na 25 jaar gebruik.

❑ De appartementen zijn sterk verschillend, zeer afhankelijk van de 
investeringen gedaan door individuele eigenaren. 

❑ Meeste gebouwen zijn bezig met verduurzamingsvraagstukken. 

❑ Fysieke infra en het tempo verschilt aanzienlijk (Barcelona-
Venetië).

❑ Ook tussen de gebouwen is er aanzienlijk verschil qua proces, e.g. 
De gebouwen Diogenes, Pericles en Archimedes 

❑ Koeling behoefte beperkt, wel aanwezig.

❑ Nu niet mogelijk om enkel lage temperatuur te leveren, gezien 
grote aantallen appartementen niet goed geïsoleerd.

❑ Wellicht combi met 45 temperatuur en voorlopig gas voor 
koudere periodes.



Totaal verbruik
❑ Als we alleen kijken naar de jaargetallen is duidelijk dat er veel zal 

veranderen in het elektriciteitsverbruik van het KNSM-eiland. 

❑ Afhankelijk van het gekozen warmtenet zal de elektriciteitsconsumptie 
130%-200% groeien in 2030 vergeleken met nu.

❑ De piekbelasting van elektriciteit groeit ook substantieel met 150%-
170%.

Scenario Totale consumptie Totale productie Piekbelasting

2020 – Gas 3900 MWh 54 MWh 2700 kW

2025 – TEO 5e gen 8100 MWh 1500 MWh 6400 kW

2030 – TEO 5e gen 9000 MWh 2000 MWh 6700 kW

2025 – TEO 70 oC 10200 MWh 1500 MWh 6500 kW

2030 – TEO 70 oC 11100 MWh 2000 MWh 6900 kW

2030 – TEO 70 oC WB 11600 MWh 2000 MWh 7200 kW



❑De warmtevraag is een stuk hoger in het 70 oC 
scenario dan in het 5e generatie scenario. 

Bron van elektriciteitsvraag
❑ In blauw is bovenaan de grafieken de huidige elektriciteitsvraag te 

zien. Deze verandert niet tussen nu en 2030 of tussen de scenario’s. 
In rood, lichtblauw en geel is daaronder te zien hoe de 
elektriciteitsvraag oploopt door de groei van warmte, koude en 
mobiliteit.

❑Zonne-energie (groene lijn) groeit ook, maar zal lang niet genoeg 
zijn om aan alle toekomstige elektriciteitsvraag te voldoen. 

❑De warmtevraag in de zomer is afkomstig van warm tapwater en 
niet van ruimteverwarming.



Warmtevraag en efficiëntie
❑ Door van gas naar een TEO-net te gaan wordt per jaar 11800 

MWh aan gasverbruik in de buurt verminderd voor 
ruimteverwarming en warm tapwater.

❑ Met een 70 oC TEO-net wordt 5800 MWh elektriciteit gebruikt. 
Als deze elektriciteit met een gascentrale wordt opgewekt heb je 
ongeveer evenveel gas nodig als wanneer er direct gas voor 
verwarming wordt gebruikt. De bedoeling is echter dat 
elektriciteit in de toekomst volledig duurzaam wordt opgewekt.

❑ Met een 5e generatie net is de elektriciteitsgebruik met 3500 
MWh een stuk lager. 

❑ Het verschil in efficiëntie tussen beide netten heeft twee 
verklaringen:
❑ De warmtepompen zijn efficiënter in het 5e generatie net 

omdat ze een lager temperatuurverschil moeten 
overbruggen (30%).

❑ Er is geen energieverlies in het transport van 15 oC water 
door het buurtnet, terwijl dit bij 70 oC wel zo is (70%).

Scenario Warmte en koude 
consumptie

Gas 11800 MWh gas

TEO 5e gen 3500 MWh elektriciteit

TEO 70 oC 5800 MWh elektriciteit



Disclaimer volgende slide

• We hebben de temperatuur in het 5e generatie net waarop huizen 
worden verwarmd verhoogd van 45 graden naar 55 graden. Dit 
verhoogt de kans aanzienlijk dat alle huishoudens in het KNSM 
geschikt zijn voor de 5e generatie optie, zonder dat er veel extra 
isolatiemaatregelen nodig zijn. 

• Dit zullen we nog bekijken en hierop zullen we de resultaten ook 
aanpassen.



Het 70 oC net
❑Omdat de gebouwen zo heterogeen zijn in de isolatie 

en veel appartementen op dit moment waarschijnlijk 
niet geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming, is 
in de eerste plaats gekeken naar het 70 oC net. 

❑ In de figuren hieronder zijn de elektriciteitsvraag van de 
wijk in 2030 weergegeven in januari en in juli. Het is 
duidelijk te zien hoe de warmtevraag veel lager is in juli 
en de zonne-energie een stuk hoger. Ook wordt 
koudevraag een significante factor in elektriciteitsvraag 
in deze maand.



Flexibiliteit
❑ Naast alleen resultaten weergeven, berekent het dashboard ook 

hoe het elektriciteitssysteem beter ingezet kan worden.

❑ Door flexibel elektrische auto’s op te laden en huizen te 
verwarmen kan veel van de piekvraag op het elektriciteitsnet 
verlaagd worden en wordt lokaal opgewekte zonne-energie beter 
gebruikt.

❑ Wanneer salderen van zonne-energie wordt afgebouwd, wordt 
flexibel elektriciteit consumeren ook financieel aantrekkelijk.

❑ De maximale piek in het jaar kan met flexibiliteit potentieel met 
40% verlaagd worden.



Voorlopige conclusies

❑De elektriciteitsvraag zal door elektrificering flink toenemen in het 
KNSM-eiland (130-200%).

❑Een 70 graden net vereist 65% meer elektriciteit dan een 15 graden 
net.

❑Een 15 graden net vereist veel aanpassingen van de woningen om 
toe te passen.

❑Flexibiliteit kan de belasting op het elektriciteitsnet met 40% 
verlagen.



Voorlopige planning

❑Vertragingen tot nu toe:

❑ De situatie is complexer dan voorheen verwacht (heterogene gebouwen en appartementen).

❑ Veel extra inzicht in warmtenetten, waardoor de modellen aangepast moesten worden.

❑ Stefan is een tijd stilgezet door Waternet

1. Kosten 70 graden net en 5e generatie net (Stefan)

2. Herberekeningen resultaten na nieuwe inzichten (Tim)

3. Eindrapport
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