
Door de Lente-corporaties❋



HEEFT U DE 
OPLOSSING? 

We kunnen er niet omheen: de aarde warmt op. Een onderwerp waar veel  
over  wordt gesproken en geschreven. Er is duidelijk iets aan de hand. Wij,  
de Lente-corporaties*, willen en gaan er echt iets aan doen! Wij willen de 
CO2-uitstoot drastisch verlagen.

De Lente-corporaties bezitten gezamenlijk meer dan 100.000 woningen. Jaarlijks 
vervangen wij bij circa 5.000 woningen individuele CV-(combi)ketels. Samen zoeken 
we innovaties voor deze CV-(combi)ketels. Om de transitie naar een aardgasvrije en 
CO2-neutrale woningvoorraad te kunnen maken, met een neutrale impact op de  
energielasten voor onze huurders. 

Wij nodigen u uit om met een alternatief te komen voor de bestaande individuele 
CV-(combi)ketels. Heeft u de oplossing:

 ❋ met een neutraal effect op de energielasten voor onze huurders?
 ❋ die een significante bijdrage levert in het verlagen van de CO2 uitstoot?
 ❋ met minimale overlast bij de installatie en in het gebruik voor bewoners?

Doe dan mee met De WarmteWissel en help ons de CO2-uitstoot te verlagen. Er is  
€ 70.000 beschikbaar gesteld voor de finalisten. 

Ons doel is om in 2020 de gekozen oplossing(en) in onze proefwoningen te testen.  
Bij een positief resultaat schalen we op en gaan we de oplossing breder toepassen.
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DE ACHTERGROND VAN DE WARMTEWISSEL
Naast de klimaatveranderingen stijgen de komende jaren de energiekosten verder.  
De energielasten voor huurders dreigen daardoor ook hoger te worden. Dat vinden  
wij niet acceptabel. Ook hebben wij grote duurzaamheidsambities. Ons doel is om  
voor 2050 de gehele woningvoorraad aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Een  
versnelling in de beschikbaarheid van nieuwe oplossingen is noodzakelijk voor de  
aarde, de energielast voor de huurder en om de ambitieuze verduurzamingsdoel- 
stellingen van de corporatiesector te halen.

Er zijn tot aan 2050 per woning twee vervangingsmomenten van de verwarmings- 
installatie. Voor de eerste stap zoeken we daarom een compacte oplossing met een 
neutrale impact op de energielasten, die ons helpt met al minimaal 80% CO2- 
reductie ten opzichte van de huidige individuele CV-(combi)ketels. De oplossing  
dient zonder grote aanpassingen in de woning toegepast te kunnen worden, zowel  
voor het verwarmen van de woning, als in het voorzien van warm water. 

De huidige oplossingen voor het aanleggen van volledig duurzame verwarmings- 
installaties zijn kostbaar en de aanleg in de bestaande woningvoorraad is ingrijpend.  
We zoeken specifiek oplossingen voor woningen waarbij aansluiting op een  
(toekomstig) warmtenet (zoals bijvoorbeeld stadverwarming) niet mogelijk is. 

De bestaande technieken:
 ❋ geven veel overlast voor de bewoners (geluid en trillingen)
 ❋ zijn te groot om in de beperkte ruimte toe te passen
 ❋ vragen om een ander gedrag in het dagelijks gebruik
 ❋ vragen aanpassingen in de schil
 ❋ zijn duur voor bewoners en corporaties 

DE INHOUD VAN DE WARMTEWISSEL
Het doel van De WarmteWissel is een compacte oplossing met een neutrale impact  
op de energielasten, die al helpt met minimaal 80% CO2-reductie ten opzichte van de 
huidige individuele CV-(combi)ketels. De energielasten voor bewoners bestaan voor 
het verwarmen van de woning en warm water uit vastrecht voor gas, vastrecht levering 
van gas en kosten van het gasverbruik. De uitgestoten CO2 voor het verwarmen van de 
woning en warm water bestaat uit de CO2 die als gevolg van het verbranden van gas 
ontstaat. Wij gebruiken de CO2 emissiecoëfficient uit de recent vastgestelde NTA 8800 
norm voor bepalen van de uitstoot. Zie voor details de bijlage ‘Referentiewoningen’.

Copyright ©2019 House of Open Innovation    | 3



Op basis van twee referentiewoningen, een appartement en een tussenwoning, zoeken 
we de doorbraak in het kostenneutraal houden van de energielasten en tegelijkertijd  
een forse reductie van de CO2-uitstoot tijdens verwarmen van de woning en warm water.  
De details voor de referentiewoning staan in de bijlage ‘Referentiewoningen’. 

HOE WORDEN VOORSTELLEN BEOORDEELD?
Wij zoeken met De WarmteWissel oplossingen die:

Een bijdrage leveren aan duurzaamheid, door middel van CO2-reductie.  
We zoeken:
 ❋  een zo hoog mogelijke CO2-reductie per geïnvesteerde euro, bij gelijkblijvende 

energielasten. Deze CO2 –reductie is minimaal 80% ten opzichte van  
verwarming van de woning met de bestaande individuele CV-(combi)ketels

 ❋  een zo laag mogelijke CO2-uitstoot op basis van verbruik en de CO2 emissie- 
coëfficient (zie bijlage ‘Referentiewoningen’).

Een positieve impact voor de bewoners hebben:
 ❋  met gelijke of lagere energielasten dan de huidige bestaande individuele  

CV-(combi)ketels
 ❋  en eenvoudig te gebruiken zijn
 ❋  met minimale overlast tijdens installatie.

Voldoen aan de volgende technische eisen, vergelijkbaar met de traditionele  
installatie, en dus:
 ❋  geschikt zijn voor één- en meergezinswoningen met individuele  

aansluitingen
 ❋  op grote schaal toepasbaar (circa 5.000 woningen per jaar) zijn
 ❋  geen noodzakelijke aanpassingen aan de schil vragen en zo min mogelijk  

aan de rest van de installatie (zoals radiatoren of andere onderdelen)
 ❋   geluids- en trilarm zijn
 ❋  compacte afmetingen heeft, zodat de gebruiks- of bergruimte van de woning 

niet kleiner wordt.

Acceptabel zijn qua kostenniveau:
 ❋  zodat na opschaling een acceptabele investering overblijft per installatie  

en een acceptabele ‘total cost of ownership’, ten opzichte van de individuele 
CV-(combi)ketels

 ❋   met inzicht in de uitgangspunten en de balans tussen investering en  
maandlasten maar ook bijvoorbeeld of de oplossing als dienst of product  
wordt aangeboden.

Uiteraard dienen de eisen van veiligheid nageleefd te worden.
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Aanvullende wensen
Uw oplossing heeft een streepje voor als deze daarnaast:

 ❋  op adresniveau (individueel woningniveau) toegepast kan worden
 ❋  zo min mogelijk afhankelijk is van andere partijen zoals energieleveranciers,  

gemeentes en netbeheerder
 ❋  zo circulair mogelijk is
 ❋   aardgasvrij is
 ❋  een garantie heeft op onderhoud en reparaties.

Wat is het niet?
Wij zoeken zoals gezegd niet naar aansluitingen op een warmtenet of naar grote  
collectieve installaties in een woongebouw. Bij voorkeur biedt de oplossing de  
mogelijkheid om op individueel woningniveau de huidige installatie te vervangen.  
Een combinatie met een buurtbatterij zou bijvoorbeeld wel mogelijk zijn. De geboden 
oplossing hoeft daarnaast geen antwoord te geven op de vraag voor aardgasvrij koken.

WAAROM ZOU U MEEDOEN? 
 
Voor deelnemers is deze uitdaging een kans om de oplossing in de markt te zetten  
met zicht op grootschalige toepassing bij corporatiewoningen. 

Tijdens De WarmteWissel:
 ❋  ontmoet u andere deelnemers bijvoorbeeld tijdens De Uitwisseling  

(bijeenkomst), waarmee u mogelijk kunt samenwerken
 ❋  worden de ingezonden voorstellen door een vakjury beoordeeld
 ❋   wordt uit alle inzendingen een vijftal finalisten gekozen. De finalisten  

krijgen tijdens een grote finale een podium om hun oplossing te presenteren
 ❋  worden maximaal drie winnaars gekozen
 ❋  ontvangen de winnaar(s) een vergoeding van € 20.000 voor het testen  

van hun oplossing. Daarnaast ontvangen de overige finalisten een vergoeding 
van € 5.000.

Tijdens de testperiode:
 ❋  mogen de winnaar(s) hun oplossing verder ontwikkelen en ervaring opdoen  

in proefwoningen
 ❋    krijgt de oplossing zowel een zichtbare demonstratie, als een goede  

testomgeving
 ❋  wordt, indien de proef succesvol is, de oplossing opgeschaald en toegepast  

in woningen waarvan de individuele CV-(combi)ketels vervangen worden
 ❋    worden de winnaars gepositioneerd als innovatieve samenwerkingspartners 

voor de corporatiesector
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Paulus Jansen 
Algemeen directeur

Woonbond

 ❋  worden door de Lente-corporaties diverse communicatiemiddelen ingezet  
om de finalisten en winnaars bekend te maken in de media

 ❋  is er begeleiding bij het deelnameproces en het testprogramma
 ❋  worden subsidie- en stimuleringsmogelijkheden voor verdere ontwikkeling  

en implementatie onderzocht.

WIE VORMEN DE JURY?
 
Hieronder treft u de leden van onze vakjury aan. Zij worden ondersteund door een  
adviescommissie. In de adviescommissie zitten specialisten die de verschillende  
onderdelen van de uitvraag goed kunnen beoordelen.

Diederik Samsom
Onderhandelaar voor het 
landelijk klimaatakkoord

Sabine Jansen
Ass. Hoogleraar  

Architecture & built  
environment TU Delft

Elphi Nelissen 
Hoogleraar Building  

Sustainability  
TU Eindhoven 

Harrie Windmüller 
Bestuursvoorzitter

BrabantWonen
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HOE DOET U MEE?
Ieder voorstel is welkom, ongeacht de bedrijfstak. Onze uitnodiging gaat dus niet  
alleen naar onze samenwerkingspartners, maar ook nadrukkelijk naar anderen.

Met het indienen van een voorstel, bent u officieel deelnemer van deze WarmteWissel  
en strijdt u mee om een finaleplaats. De voorstellen bevatten minimaal:
 ❋  een inleiding van de oplossing
 ❋    een beschrijving van het concept
 ❋  de achtergrond en expertise van de deelnemer.

Let op: In uw voorstel mag géén vertrouwelijke informatie staan, die niet in het publieke 
domein terecht mag komen, om toekomstig patenteren niet in de weg te staan.
 ❋  Neem alle informatie over deze uitdaging in dit document goed door
 ❋  Download en lees het deelnamereglement
 ❋    Download het deelnameformulier en beantwoord de vragen
 ❋  Dien vóór 17.00 uur op 3 december 2019 uw voorstel in.
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PLANNING EN DEELNEMEN
Doet u mee? Elk voorstel bekijken wij met veel belangstelling!

Houd onze website, www.warmtewissel.nl, in de gaten voor extra activiteiten  
en/of wijzigingen in de planning.

LIVEGANG > Op 5 september zijn we live gegaan!

5
SEP BIJEENKOMST > Op donderdag 26 september vindt  

De Uitwisseling plaats in de Verkadefabriek in Den Bosch26
SEP SLUITING INZENDINGEN > Op dinsdag  

3 december om 17.00 uur sluit de inzending  
voor De WarmteWissel3

DEC
JANUARI

2020
FINALISTEN BEKEND > Alle voorstellen worden 

beoordeeld en de finalisten worden bekendgemaakt 

FINALE > Op 5 maart vindt het finale event plaats  
en kiest de jury de winnaars van De WarmteWissel
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PROJECTLEIDERS WARMTEWISSEL

CONTACT
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rick Wielens of Susanne Franken van  
House of Open Innovation die deze uitvraag begeleiden via info@warmtewissel.nl. 

Deze uitvraag wordt georganiseerd in samenwerking met House of Open Innovation.  
House of Open Innovation treedt voor deze uitvraag op als ‘uitvraagmanager’ en is een 
neutrale en onafhankelijke organisatie die open innovatieprogramma’s begeleidt. Kijk 
voor meer informatie op houseofoi.com.

Christel van Vught
Projectleider 

WarmteWissel

Örjan Game
Technisch Projectleider 

WarmteWissel

Rick Wielens
Projectbegeleider vanuit 

House of Open Innovation
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BIJLAGE:  
REFERENTIEWONINGEN 

1350 m3 gas
=

2460 kg Co2

1000 m3 gas
=

1830 kg Co2

CV

CV

CV

CV

CV

Tussenwoning 

Totale kosten 
verwarmen woning + warm water
Huidige totale kosten: € 1.967

Oppervlakte van 90m2

Gemiddelde Rc-waarde 3,5 m2K/W
Ventilatie type C / Energielabel C
Glas type HR++
Hoge temperatuur radiatoren
Elektriciteitsverbruik 3.000 kWh 
Aansluiting 3 x 25 Ampère 

Oppervlakte van 60m2 
Gemiddelde Rc-waarde 3,5 m2K/W
Ventilatie type C / Energielabel C
Glastype HR++
Hoge temperatuur radiatoren 
Elektriciteitsverbruik 3.000 kWh 
Aansluiting 3 x 25 Ampère

Appartement

Totale kosten 
verwarmen woning + warm water
Huidige totale kosten: € 1.690
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*  Zie voor meer informatie: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-8800- 
rekenmethode-energieprestatie-gebouwen-beschikbaar.htm

CO2-emissiecoëfficient* (volgens norm NTA8800)
Elektriciteit 0,34 kg/kWh 
Aardgas 0,183 kg/kWh
1 m3 gas = 9,796 kWh

Opbouw variabele kosten
Kosten gasverbruik: € 1.066
Kosten elektriciteitsverbruik: € 690

CO2-uitstoot van verwarmen  
en warm water
2.460 kg CO2 per jaar 

Opbouw variabele kosten
Kosten van het gasverbruik: € 790
Kosten elektriciteitsverbruik: € 690

CO2-uitstoot van verwarmen  
en warm water
1.830 kg CO2 per jaar
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Tussenwoning 
Opbouw vaste kosten (voor beide woningtypes)
Vastrecht voor gas: € 171 per jaar
Vastrecht gas levering: € 61 per jaar 
Vastrecht elektriciteit: € 230 per jaar
Vastrecht elektriciteit netwerk: € 60 per jaar 
Heffingskorting: € 311 per jaar

Appartement


