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Advies voor de gemeente/ executive summary 
 

In dit rapport is doorgerekend of de aanleg van een warmtenet op basis van aquathermie een goede optie is om 

gebouwen in de binnenstad van warmte te voorzien. Dit is eerder uitgerekend in de Transitievisie Warmte van 

de Gemeente Amsterdam, met als conclusie dat alternatieve energie-infrastructuur te onzeker en kostbaar is in 

de binnenstad. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de grootschalige renovatie aanstaande voor de 

Amsterdamse Kades. Omdat de kades toch open moeten én alle wirwar van leidingen aangepakt en/of 

vervangen moet worden, is dit een eenmalige kans om voordelig een warmtenet aan te leggen.  

 

De conclusie van dit onderzoeksrapport is dat het aanleggen van een warmtenet op basis van aquathermie 

(thermische energie uit oppervlaktewater, TEO) technisch haalbaar is met warmte uit de Grachten en Het IJ. De 

financiële haalbaarheid ten opzichte van een referentiesysteem op gas laat zien dat de aanleg van het 

warmtenet potentieel rendabel is, met belangrijke mitsen en maren. Deze staan uitgelegd in Hoofdstuk 2. Het 

TEO+WKO-systeem leidt tot een ~94% CO2-uitstoot reductie per jaar als de warmtepompen worden voorzien 

van groene stroom, een ~16% reductie in CO2-uitstoot wanneer voorzien van grijze stroom, en stoot juist meer 

CO2 uit dan het gas-referentiesysteem wanneer er gedraaid wordt op elektrische energie uit een kolencentrale. 

 

Dit onderzoek richt zich op twee Scenario’s. Scenario1 betreft een gedeeltelijke invoering van het 

warmtenet die zich richt op alle reeds goed geïsoleerde woningen in het stadsdeel Centrum (30% van 

de woningen). Scenario 2 betreft een volledige invoering van het warmtenet in het stadsdeel Centrum, 

waarbij alle huizen met onvoldoende isolatie geïsoleerd worden. 

 

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek staan samengevat in onderstaande figuren. 
 

 Kosten in miljoen euro 

   

 Scenario1 
Gedeeltelijk 

Scenario2 
Volledig 

Renovatie 
Amsterdamse 
Kades 

2600 2600 

Warmtenet + TEO 200 600 

Kostenbesparing bij 
gelijktijdige aanleg 
als renovatie kades 

11 34 

Kosten isolatie 
(voor huiseigenaar) 

0 600 

 

In dit onderzoek is een stakeholder analyse achterwege gelaten. De verwachting is dat, zoals bij elk 

collectief warmtenet, de grote hoeveelheid aan stakeholders tot complexiteit leidt. Een mogelijk 

vervolgonderzoek zou zich specifiek kunnen richten op (clusters van) gebouwen van 

woningcorporaties, in welk geval het stakeholder probleem versimpeld wordt. 

 

Gaat het puur om duurzaamheidsambities en de CO2-besparing, dan kan de Gemeente Amsterdam 

ook kiezen voor een investering in een windmolenpark. In dat geval wordt bij gelijke kosten dubbel 

zoveel CO2 bespaard als de aanleg van het warmtenet in de binnenstad. 
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Aanleiding en scope 

Amsterdam wil een stad zijn waarbij zuinig met energie wordt omgesprongen. Er wordt gestreefd om de CO2-

uitstoot te verminderen met 55% in 2030 en met 95% in 2050 [1]. Het verwarmen van woningen en gebouwen 

in Amsterdam beslaat zo’n 30% van de totale energievraag [2] en gebeurt op dit moment voornamelijk met 

aardgas (rond de 90% van de warmte-energie) [3]. Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn 

[4]. Op 30 september jongstleden is de Transitievisie Warmte afgeleverd, die richtlijnen presenteert voor de 

meest duurzame warmte oplossing per buurt en voor gefaseerde implementatie [5]. Daarin is expliciet gekeken 

naar de toepassing van warmtenetten en bronnetten in Amsterdam, en wordt voor Centrum Amsterdam 

ingezet op een duurzaam (aardgasvrij) gasnet. Daarin is geen rekening gehouden met aankomende 

grootschalige herstelwerkzaamheden aan de Amsterdamse grachten. 

 

Naast de warmte transitie, staat Amsterdam nog voor een andere uitdaging. Amsterdam heeft 205km aan kade 

die gerenoveerd moet worden- een grote, langjarige en kostbare opgave [6]. De Amsterdamse kades en 

bruggen dateren uit het midden van de 19e eeuw. Ze zijn gebouwd voor paard en wagen, niet voor 

vrachtwagens en trams [7]. Verwacht wordt dat de houten funderingspalen hun maximale levensduur hebben 

bereikt. De slechte staat van de kades en de toegenomen belasting kunnen leiden tot onveilige situaties (zie 

afbeelding 1). Op dit moment vernieuwt Amsterdam 500m kademuur per jaar, in welk tempo renovatie 400jaar 

zal duren. De renovatie zal moeten versnellen met een factor 20. Tot en met 2023 wordt 0.8km kade 

gerenoveerd en 3.8km kadeherstel voorbereid, beraamt op 450miljoen euro [7].    

 

De schaalgrootte van het herstel van de kades biedt koppelkansen met de warmtetransitie. Voor het 

kadeherstel wordt vaak de aanliggende straat opnieuw ingericht en worden kabels en leidingen vervangen[8]- 

een ideaal moment voor de aanleg van een (distributie)warmtenet dat gebruik maakt van Thermische Energie 

uit Oppervlaktewater (TEO) en Warmte Koude Opslag (WKO). Zo wordt voorkomen dat de straat binnen een 

paar jaar weer open moet. In Afbeelding 2 (links) is te zien dat het overgrote deel van de te herstellen kades 

zich in de oude binnenstad bevindt. De focus voor de koppelkans tussen kadeherstel en TEO+WKO ligt daarom 

op het stadsdeel ‘centrum’ (Afbeelding 2, rechts).  

 

In dit rapport wordt doorgerekend of TEO in combinatie met een WKO inderdaad een koppelkans is met het 

kadeherstel programma in Technisch (Doel 1), Financieel (Doel 2) en Duurzaam (Doel 3) opzicht. 

 

 
Afbeelding 1: Een deel van een oude kademuur in de binnenstad is ingestort.  

Locatie: Grimburgwal (september 2020) [9]. 
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Afbeelding 2: (links) scope van het renovatie programma ‘Bruggen en Kademuren’ [8], waaruit blijkt dat het overgrote deel 

van de te herstellen kades in de oude binnenstad valt, (rechts) grenzen van het stadsdeel ‘centrum’ [10]. 
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Doel 1: Technische haalbaarheid TEO+WKO  

Om de technische haalbaarheid van een TEO+WKO-installatie te berekenen moet de warmtevraag van 

Amsterdam bepaald worden, zodat dit uitgezet kan worden tegen het warmteaanbod. Om het warmteaanbod 

te bepalen, wordt eerst de theoretische potentie (warmte uit oppervlaktewater) van de waterpartijen 

“Grachten” en “Het IJ” berekend. Vervolgens wordt met deze getallen de maximale energie berekend die 

geleverd kan worden aan de huizen van Amsterdam door middel van een TEO+WKO-installatie en warmtenet 

(technische potentie). Tabel 1.3 laat het eindantwoord zien: TEO+WKO uit de Grachten en Het IJ heeft een 

goede technische haalbaarheid om aan de warmtevraag van Amsterdam Centrum te kunnen voorzien.  

 

1.1 Warmtevraag Amsterdam Centrum 
De huidige warmtevraag van Amsterdam Centrum berekend door de omgevingswarmtekaart van Waternet is 

3,15 miljoen GJthermisch (huidig) en 2,10 miljoen GJthermisch (in 2040). Niet alle woningen in Amsterdam Centrum 

zijn geschikt voor verwarming door TEO+WKO, omdat de woning een isolatiegraad moet hebben die hoog 

genoeg is, label C (verantwoording en berekeningen in Appendix A).  

 

De warmtevraag is berekend voor twee scenario’s, en de resultaten (eindantwoord) zijn te zien in Tabel 1.1. 

 

• Scenario 1 “Gedeeltelijk”: alleen huizen met huidig voldoende energielabel (niet extra isoleren).  

                    Dit is voor gedeeltelijke toepassing van TEO+WKO in de binnenstad. 

                    Scenario 1 wordt ook aangeduid met “Gedeeltelijk”. 
 

Wanneer alleen de warmtevraag van de geschikte huizen wordt meegenomen (Scenario 1), is de 

warmtevraag in Amsterdam Centrum 0,9 miljoen GJ/jaar, waarbij 20541 (33%) van het totaalaantal 

huizen in Amsterdam Centrum (62200) is aangesloten (een 67% opt-out).  

Een grote opt-out leidt tot naar verhouding extra kosten in het leidingnetwerk, omdat de 

warmtevraagdichtheid lager is. Een voorwaarde voor TEO+WKO is dat de warmtevraagdichtheid hoog 

genoeg is (hoger dan 700 GJ/ha) [11] om het project economisch haalbaar te maken. De berekende 

warmtevraagdichtheid bedraagt 1.100 GJ/ha (Bijlage A), wat hoog genoeg is. In 2040 is de warmtevraag 

afgenomen [omgevingswarmtekaart Waternet], leidende tot 710 GJ/ha wat net hoog genoeg is om 

TEO+WKO rendabel te maken (zie Bijlage A voor de berekeningen en uitleg). 

 

• Scenario 2 “Volledig”: huizen met huidig voldoende + alle ongeschikte huizen isoleren.  

                     Dit is voor volledige toepassing van TEO+WKO en warmtenet in de binnenstad. 

                     Scenario 2 wordt ook aangeduid met “Volledig”. 
 

Wanneer alle woningen met onvoldoende energielabel (41659) geïsoleerd worden komt de totale 

warmtevraag uit op 2,5 miljoen GJ (Bijlage A). De investeringskosten van de grootschalige isolatie en 

woningaanpassingen worden besproken in Bijlage H.6 
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Tabel 1.1: Warmtevraag woningen Amsterdam Centrum (tussenantwoord) 

 Warmtevraag  
huidig  
(miljoen 
GJ/jaar) 

Warmtevraag 
2040 
(miljoen 
GJ/jaar) 

Aantal 
woningen 

Bron 

Warmtevraag Amsterdam Centrum 
(huidig) 

3,15 2,10 62200 [12] Waternet 
omgevingswarmtekaart 

Warmtevraag 
huizen 
geschikt voor 
TEO+WKO 
(minimaal 
Energielabel 
C) 

Scenario 1 (huidig 
aantal geschikte 
huizen, niet 
isoleren) 

0,9 0,6 20541 Berekening scenario 1 
(Bijlage A) 

Scenario 2 (alle 
woningen isoleren 
naar 
minimumniveau) 

2,3 62200 Berekening scenario 2 
(Bijlage A) 

 

Eindantwoord 

We gaan voor verdere berekeningen uit van een warmtevraag voor Amsterdam Centrum van 0,9 miljoen GJ in 

Scenario 1 (huidige geschikte huizen) en 2,3 miljoen GJ in scenario 2 (huidige geschikte huizen + ongeschikte 

huizen isoleren). 
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1.2 Warmteaanbod – Theoretische Potentie TEO 

 

Om te kijken of de waterpartijen groot genoeg zijn om aan de warmtevraag van Amsterdam te voorzien, 

worden de theoretische en technische potentie van TEO bepaald. Het eindresultaat, de maximale technische 

potentie uitgezet tegen de warmtevraag, is te zien in Tabel 1.3. We volgen hier grofweg de beslisboom 

aquathermie van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA (Bijlage C). Het eindantwoord van de 

theoretische potentie is 627.000 GJ/jaar uit de grachten, 2.963.000 GJ/jaar uit Het IJ en in totaal 3.590.000 

GJ/jaar. 

 

Bepaling Theoretische Potentie TEO 

De theoretische potentie van Thermische Energie uit Oppervlaktewater in Centrum Amsterdam wordt bepaald 

op drie manieren. Door middel van een back-of-the-envelope berekening en door middel van twee online tools 

voor aquathermie (Omgevingswarmtekaarten van Waternet en STOWA). Het eindantwoord voor de totale 

theoretische potentie van TEO is 2.8 miljoen GJ/jaar. Naast de theoretische potentie geven de tools ook de 

technische en economische potentie weer. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de potentie uit de grachten in Amsterdam en de potentie van Het IJ. 

Dit is verdeeld over drie scenario’s (A, B en C). Deze onderverdeling is gemaakt omdat de berekening voor 

stilstaand water (Grachten) en stromend water (Het IJ) verschilt, en de omgevingswarmtekaarten grote 

verschillen laten zien tussen deze waterlichamen.  

 

• Scenario A: Grachten in Amsterdam  

• Scenario B: Het IJ  

• Scenario C: Totaal (Grachten + Het IJ)  

 

De resultaten van de berekeningen uit de Back-of-the-envelope en de twee online tools staan in onderstaande 

tabel. In Bijlage D wordt de back-of-the-envelope berekening uitgelegd, en in Bijlage B staan de resultaten van 

de online tools voor de Scenario’s A, B en C. 

 

Tabel 1.2: Theoretische, technische en economische potentie TEO voor de waterlichamen Grachten en Het IJ 

door verschillende bronnen (tussenantwoord). 

Warmte uit 
oppervlaktewater 

Grachten 
(scenario A) 

Het IJ  
(scenario B) 

Totaal 
(scenario C) 

  

Soort Waarde Waarde Waarde Eenheid Bron 

Theoretische 
potentie 

923.000 
 

3.000.000 3.920.000 GJ/jaar Back-of-the envelope 
(zie Bijlage  

Theoretische 
potentie 

1.320.000 5.080.000 6.400.000 GJ/jaar STOWA 
omgevingswarmtekaart 

Technische 
potentie 

120.000 810.000 930.000 GJ/jaar Waternet 
omgevingswarmtekaart 

Technische 
potentie  

(met WKO) 

148.000 1.570 149.570 GJ/jaar STOWA 
omgevingswarmtekaart 

Economische 
potentie  

(met WKO) 

51.000 580 51.580 GJ/jaar STOWA 
omgevingswarmtekaart 
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Discussie 

De uitleg die beide tools geven over de berekeningsmethode van “technische potentie” zijn de formules voor 

“theoretische potentie” (warmte uit oppervlaktewater), die gebruik maken van temperaturen, oppervlakte en 

debieten [13,14]. Er lijkt dus onduidelijkheid te zijn over hoe de technische potentie en theoretische potentie 

door STOWA en Waternet berekend worden en hoe ze gedefinieerd zijn. Het verschil tussen de “technische 

potentie” en “theoretische potentie” in orde grootte is aanzienlijk (een factor 3-42 verschil), terwijl ze overeen 

zouden moeten komen (ze hebben volgens de gegeven uitleg dezelfde berekeningsmethode).  

 

Verder valt op dat de door STOWA berekende technische potentie voor Het IJ (1.570 GJ/jaar) onrealistisch laag 

uitvalt ten opzichte van de andere waarden. Een verdieping na aanvraag voor een download van de dataset 

levert op dat Het IJ de classificatie ‘stilstaand’ heeft gekregen, en hier dus waarschijnlijk de 

berekeningsmethode voor stilstaand water is gebruikt. Deze komt vele malen lager uit dan de berekening voor 

stromend water (Het IJ stroomt met 31.5m3/s [15]). Daarom wordt deze waarde niet meegenomen in het 

eindantwoord. 

 

Hoe STOWA de economische potentie berekent is niet genoemd in de rekenregels [13]. Er wordt zeer 

waarschijnlijk verder gerekend met het te lage getal voor warmte uit het IJ. Nemende dezelfde verhouding 

tussen de warmte uit de grachten en Het IJ als de theoretisch/technische potentie, komt de economische 

potentie van warmte uit Het IJ uit op 204.000GJ/jaar. De totale economische potentie zou dan 255.000 GJ/jaar 

bedragen (max 42% van de warmtevraag van 2040 in het minimum Scenario (Scenario 1)). Op basis hiervan zou 

gezegd kunnen worden dat STOWA inschat dat TEO geen rendabele oplossing is. Hoewel de validiteit en 

opbouw van de berekening van de tool niet gecontroleerd kan worden, zijn de gegevens zorgelijk voor de 

economisch te winnen warmte. 

 

Eindantwoord 

We nemen als waarden om mee verder te rekenen het gemiddelde van de waarden voor ‘theoretische 

potentie’ en ‘technische potentie’. De theoretische potentie komt dan uit op 627.000 GJ/jaar uit de grachten, 

2.963.000 GJ/jaar uit Het IJ en in totaal 3.590.000 GJ/jaar. Dit is de meest realistische schatting om te maken 

op basis van de beschikbare gegevens, en bedraagt de hoeveelheid warmte die aan het oppervlaktewater kan 

worden onttrokken (de theoretische potentie).  

 

De theoretische potentie betreft water met lage temperatuur (20°C) die nog ongeschikt is om huizen mee te 

verwarmen. Daarvoor moet de temperatuur nog worden opgekrikt door middel van een warmtepomp, en 

moeten verliezen in rekening worden gebracht. Deze technische potentie wordt berekend in het volgende 

onderdeel. 
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1.3 Warmteaanbod - Technische Potentie TEO 
 

Warmtenet 

Om warmtevraag- en aanbod met elkaar te verenigen, wordt gebruik gemaakt van een warmtenet. Het 

projectgebied beslaat de oppervlakte van stadsdeel Amsterdam Centrum zoals aangegeven in Afbeelding 2. 

Zowel in Scenario 1 (aansluiting van huizen met reeds geschikt energielabel) als in Scenario 2 (isoleren en 

aansluiten van alle woningen in Amsterdam Centrum), wordt dezelfde oppervlakte van 841,5ha gebruikt (Bijlage 

B.3). In Scenario 1 zijn dat 20541 woningen, en in Scenario 2 zijn dat 62200 woningen die worden aangesloten. 

Deze woningen worden gevoed vanuit TEO uit de Grachten en Het IJ. 

 

De componenten van een warmtenet zijn: 

• TEO-bron opgebouwd uit waterfilter, circulatiepomp, warmtewisselaar en leidingen voor aan-en afvoer 

(18-20°C) 

• WKO-systeem(systemen) bestaande uit warmte- en koude bron (18°C respectievelijk 8°C) en pomp. 

• Centrale warmtepomp om het water van de WKO te verwarmen tot 70°C voor transport naar de huizen 

• Primair leidingstelsel vanaf de centrale warmtepomp naar de wijk  

• Secundair leidingstelsel voor aanvoer en retourwater van het primaire leidingstelsel naar de woningen 

(afgiftetemperatuur max. 70°C) 

 

De primaire leidingen van het afgiftenet zouden in de kades van Amsterdam verwerkt kunnen worden, en de 

secundaire leidingen voorzien dan de dwarsstraten van warmte. Een schematische werking van het warmtenet 

op basis van TEO+WKO is te vinden op de volgende pagina. De uitgangspunten voor de keuze van een 70°C 

warmtenet, alsmede achtergrond voor de systeemcomponenten is te vinden in Bijlage E.  

 

Eindantwoord: Maximale technische potentie - vergelijken warmtevraag en warmteaanbod 

De maximale technische potentie is berekend in Bijlage F. 

 

Tabel 1.3: Maximale technische potentie (warmteaanbod) uiteengezet tegen de warmtevraag. De technische 

potentie is hoog genoeg om Amsterdam van warmte te kunnen voorzien (eindantwoord) 

 Warmtevraag 
(miljoen GJ/jaar) 

Maximale warmteaanbod  
(technische potentie) 

(miljoen GJ/jaar) 

Huidig 2040 Grachten Het IJ Totaal 

Scenario 1 0,9 0,6 0,7 3,2 3,9 

Scenario 2 2,3 

 

Er is dus voldoende warmteaanbod om te voorzien aan de warmtevraag. Gezien de getallen valt op dat in 

Scenario 1 de warmtevraag nagenoeg ingevuld kan worden door TEO aan de grachten, en in Scenario 2 dat de 

capaciteit van Het IJ groot genoeg is. Daarom versimpelen en herstructureren we de scenario’s: 

 

Update scenario’s 

• Scenario 1 “Gedeeltelijk”: Betreft reeds goed geïsoleerde huizen (33% woningvoorraad Amsterdam 

Centrum). Deze worden verwarmd met water uit: Grachten 

• Scenario 2 “Volledig”: Betreft alle huizen in Amsterdam (100% woningvoorraad Amsterdam Centrum).  

                    Deze worden verwarmd met water uit: Het IJ 
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Schematische weergave werking warmtenet op basis van TEO+WKO 

 

 
Afbeelding 3: Werkingsprincipe van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). In de zomer wordt warmte uit 

een meer of gracht door middel van een warmtewisselaar in een warmteopslag in een WKO opgeslagen. In de winter 

wordt warmte uit de WKO opgekrikt door een warmtepomp voor verwarming [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

1.4 Warmtenet Amsterdam Centrum 
Door middel van dezelfde berekeningsmethoden kan uitgerekend worden wat het benodigde warmteaanbod is 

om aan de warmtevraag van Amsterdam Centrum te kunnen voorzien. Het warmteaanbod is uitgerekend om te 

matchen met de warmtevraag in Scenario 1 (0,9 miljoen GJ/jaar) en Scenario 2 (2,3 GJ/jaar). Deze inschatting is 

benodigd om een realistische inschatting van de grootte van de systeemcomponenten te kunnen maken zodat 

de investeringskosten geraamd kunnen worden. De resultaten staan in Tabel 1.4. Zie Bijlage G voor de 

berekeningen. 

 

Tabel 1.4: Warmte uit oppervlaktewater en elektriciteitsverbruik TEO+WKO-installatie bij overeenstemming van 

warmtevraag en aanbod (eindantwoord). 

 Warmtevraag/aanbod, 
huidig 
(miljoen GJ/jaar) 

Warmte uit 
opppervlaktewater 
(Capaciteit WKO) 
(miljoen GJ/jaar) 

Totaal elektrische E gebruik 
(warmtepompen + 
waterpompen) 
(miljoen GJ/jaar) 

Scenario 
1 

0,9 0,8 0,34 

Scenario 
2 

2,3 2,0 0,9 

 

Warmte uit oppervlaktewater/ opslagcapaciteit WKO 

Wanneer uitgegaan wordt van een warmtelevering van 0,9 miljoen GJ/jaar in Scenario 1 en 2,3 miljoen GJ/jaar 

in Scenario 2, wordt teruggerekend wat de warmte-onttrekking uit het oppervlaktewater moet zijn. Hierbij is 

rekening gehouden met de verliezen in de leidingen (15%) en de WKO (7%), en wordt de formule voor de 

warmtepomp omgewerkt naar Qc = QH ∙ ( (COP - 1) / COP). 

 

Voorbeeldje voor scenario 2: warmtevraag is 2,3 miljoen GJ/jaar. Delen door 0,85 (verlies leidingen) levert 2,7 

miljoen GJ/jaar uit de warmtepomp (QH). Dit betekent dat de benodigde warmte uit de WKO (QC) 1,9 miljoen 

GJ/jaar moet zijn. Het verlies uit de WKO meegenomen (7%) betekent dat een capaciteit van 2 miljoen GJ/jaar. 

We gaan ervanuit dat dit ook direct de gewonnen warmte uit het oppervlaktewater betreft (geen verliezen van 

de TEO-installatie naar de WKO). 

 

Bodemgeschiktheid voor WKO 

De aardlaag tot 250 meter is in Amsterdam zeer geschikt voor het onttrekken van energie [5]. Daarom is WKO 

breed toepasbaar. In deze aardlaag kan warmte uit aquathermie met een maximale temperatuur van 25°C 

tijdelijk opgeslagen worden. 
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Doel 2: Financiële haalbaarheid TEO+WKO  

De kosten voor implementatie van een warmtenet op basis van TEO+WKO zijn ingeschat in Bijlage H.1. De 

kosten voor Scenario 1 (gedeeltelijke invoering) komen uit op 150-310 miljoen euro, en de kosten voor Scenario 

2 (volledige invoering) komen uit op 430-844 miljoen euro. De kosten die voor isolatie gemaakt worden in 

Scenario 2 moeten hier nog bijgerekend worden, en komen uit op 600 miljoen euro (zie Bijlage H.6). De 

isolatiekosten worden betaald door huiseigenaren, en worden daarom niet bij de investeringskosten van het 

TEO+WKO-project gerekend. Er zijn vele subsidieregelingen voor het isoleren van huizen [17]. Gemiddeld wordt 

zo’n 20% van de kosten vergoed [18]. 

 

Voor beide scenario’s moet mogelijk een aanvullende investering gerekend worden voor de monumentale staat 

van gebouwen. Deze bedraagt 8.000eu per woning bij de woningvoorraad voor 1920, in een hybride systeem 

van warmtenet en bijstook op gas [5]. Hoe hoog deze investering uitvalt in een monosysteem (warmtenet) is 

niet bekend. Hij komt uit op 164 miljoen euro voor scenario 1 (gedeeltelijke invoering) en 498 miljoen euro voor 

scenario 2 (volledige invoering warmtenet), indien alle huizen als ‘monumentaal’ worden gerekend. Wanneer 

deze binnenstad taks wordt meegerekend, komt Scenario 1 uit 394miljoen euro en Scenario 2 op 1,13 miljard 

euro. 

 

De financiële haalbaarheid van het TEO+WKO-systeem met een centrale warmtepomp is getest door 

vergelijking met een referentiesysteem op individuele gasketels. Het uitgangspunt van het referentiesysteem is 

dat de gasketels de technische levensduur hebben bereikt en volledig vervangen moeten worden.  

 

 
Afbeelding 4: Best-case kostenverloop ten opzichte van referentiesysteem op gas. In de investeringskosten is de 

binnenstadtaks (uitgelegd hierboven) niet meegerekend. De operationele kosten zijn berekend in Bijlage H.2 op 

basis van een representatief voorbeeldproject. De terugverdientijd tov gas is sterk afhankelijk van de 

operationele kosten. In jaar 16 vindt voor alle systemen een herinvestering plaats.  
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Afbeelding 5: Worst-case kostenverloop ten opzichte van referentiesysteem op gas. In de investeringskosten is 

de binnenstadtaks wel meegerekend. De operationele kosten zijn berekend in Bijlage H.2 op basis van 

algemene kentallen als percentage van de investering (zonder binnenstadtaks). In jaar 16 vindt voor alle 

systemen een herinvestering plaats.  

 

De kosten voor het kadeherstel project zijn geraamd op 2.6 miljard euro (zie Bijlage H.5) bij het lineair 

extrapoleren van de huidige budgetten over 20jaar. De kostenbesparing voor het tegelijk implementeren van 

het warmtenet met het kadeherstel is 11.2 miljoen euro in Scenario 1 (Gedeeltelijke invoering warmtenet) en 

33.6 miljoen euro in Scenario 2 (Volledige invoering warmtenet) (zie Bijlage H.4). 
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Doel 3: Duurzaamheid TEO+WKO  

 

De duurzaamheid van het TEO+WKO-project wordt vergeleken op twee manieren: 

 

1. CO2 besparing ten opzichte van het referentiesysteem op gas, waarbij zowel wordt gekeken naar grijze 

als groene stroom om de water- en warmtepompen te opereren. 

2. Alternatieve investering met dezelfde kosten: windmolenpark 

 

Naast deze factoren speelt ook de hittestress reductie een rol in de duurzaamheid. Dit is een bijkomend 

maatschappelijk voordeel. De hittestress reductie staat gelijk aan de energie die uit het oppervlaktewater wordt 

gehaald. Dat is 0,8 miljoen GJ/jaar in Scenario 1 en 2,0 miljoen GJ in Scenario 2.  

 

Ten eerste: CO2 besparing ten opzichte van het referentiesysteem op gas. 

 

 
Afbeelding 6: CO2 uitstoot in ton CO2/jaar voor het TEO+WKO-systeem op groene stroom en grijze stroom ten 

opzichte van een referentiesysteem op aardgas (zie Bijlage I voor berekeningen). Op groende stroom is de 

uitstootreductie ~94% ten opzichte van het referentiesysteem op aardgas (eindantwoord).  

 

Ten tweede: CO2 besparing bij gelijke investering in een windmolenpark   

 

Er kan ook CO2 bespaard worden door middel van het investeren in een windmolenpark in plaats van de 

TEO+WKO-installatie. Voor dezelfde kosten als het TEO+WKO-project kunnen 62 windmolens groene energie 

leveren in Scenario 1 (zie Bijlage I voor berekeningen). De energieopbrengst is dan 198.000MWh, met een 

uitstoot van 6700 ton CO2. Wanneer deze energie opgewekt zou zijn met aardgas zou de uitstoot 97.000 ton 

CO2 zijn. De CO2 besparing bedraagt dan 90.000 ton CO2 voor het bedrag van TEO Scenario 1, en 270.000 ton 

CO2 voor het bedrag van TEO Scenario 2.  

De CO2 besparing per jaar van het TEO-project en bij gelijke investering in een windmolenpark zijn uitgezet in 

Afbeelding 7. 
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Afbeelding 7: CO2 besparing in ton/jaar bij gelijke investering in een windmolenpark ten opzichte van het 

warmtenet (TEO+WKO-systeem) in de binnenstad van Amsterdam. Een gelijke investering in een 

windmolenpark levert een dubbele CO2 besparing op (eindantwoord). 
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Bijlagen 
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Bijlage A - Berekeningen Warmtevraag Amsterdam Centrum 

 

Warmtevraag geschikte huizen 

Geschikte huizen voor toepassing van TEO+WKO hebben minimaal energielabel C [verantwoording, zie 

hieronder].  

 

De warmtevraag voor geschikte huizen is berekend voor twee scenario’s. 

• Scenario 1: huidige aantal geschikte huizen (niet extra isoleren). Dit is voor gedeeltelijke toepassing  

                     van TEO+WKO in de binnenstad 

• Scenario 2: huidige aantal geschikte huizen + alle ongeschikte huizen isoleren. Dit is volledige  

                     toepassing van TEO+WKO en warmtenet in de binnenstad 

 

Scenario 1 Huidige geschikte labels/gedeeltelijke invoering: 
Het minimale energielabel voor een woning om hem geschikt te maken voor verwarming door middel van 

TEO+WKO is geschat op label C voor een 70°C afgiftenet (midden-temperatuur MT), op basis van het minimale 

energielabel voor een 40°C afgiftenet (laag-temperatuur LT, minimaal label B) [19,20]. Een tweede schatting 

levert hetzelfde resultaat (op basis van het maximale energieverbruik voor ruimteverwarming gebruik makende 

van een 70°C net (80kWh/m2) [5] en combinatie van gegevens over energielabels en ruimteverwarming per 

woning) [21,22]. 

De warmtevraag wordt berekend door het aantal huizen met een geschikt energielabel te vermenigvuldigen 

met standaard warmtevraag gegevens voor dat type huizen. 

 

Formule:  

𝐸𝑤𝑣 = (∑ 𝐸𝑡ℎ,𝑖 ∙ #𝑖 ∙ 𝐺𝐵𝑂𝑔𝑒𝑚 ∙ 0,0036) + 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐶

𝑖=𝐴
 

 

Hierin is  

• Ewv de energetische warmtevraag in kWh 

• Eth,i de thermische energievraag voor woningen met label i (A<i<C) in GJ 

• #i is het aantal woningen met energielabel i (A<i<C).  

• GBOgem is het gemiddelde gebruikersoppervlak van een Amsterdamse woning in het Centrum (105m2 

[15]).  

• 0,0036 is de omrekeningsfactor van kWh naar GJ 

• De correctiefactor bestaat uit een extra geschatte term voor de energie van huizen die geschikt zijn 

maar die niet zijn opgenomen in de dataset Energielabels in Amsterdam Centrum (maar 40% van de 

huizen in Amsterdam Centrum heeft een geregistreerd energielabel). De correctiefactor wordt bepaald 

door het geschat aantal woningen dat geschikt is maar geen geregistreerd label heeft (#corr) te 

vermenigvuldigen met hun geschatte thermische warmtevraag (Eth,corr), gemiddeld gebruikersoppervlak 

(GBOgem) en 0,0036 voor omrekening naar GJ.  
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De parameters staan in onderstaande tabel. In de warmtevraag is warm tapwater meegenomen.  

Parameter Code Waarde Eenheid Bron/uitleg 

Aantal huizen met 
energielabel i (A<i<C) 

#i #A = 7886 
#B = 3324 
#C = 5681 
(#D = 3774) 
(#E = 2222) 
(#F = 1413) 
(#G = 1312) 

- Zie Grafiek A.1 [betrouwbaarheid 
++] 

Warmtevraag huizen 
met energielabel i 
(A<i<C) 

Eth,i  Eth,A = 105 
Eth,B = 160 
Eth,C = 190 
(Eth,D = 290) 
(Eth,E = 335) 
(Eth,F = 380) 
(Eth,G = 400,geschat) 

kWh/m2 [23][betrouwbaarheid +-] 

Correctiefactor  Correctiefactor #corr = 3650 
(geschat) 

- 40% (25700) van het totaal aantal 
huizen (62200) [12] heeft bekend 
energielabel. Van de onbekende 
huizen is een laag percentage 
geschikt (geschat 10% = 3650), 
omdat oudere huizen vaak niet 
geregistreerd staan [24] en 
oudere huizen slechtere isolatie 
hebben [5].  

Eth,corr = 190 (geschat) kWh/m2 De hoogst energieverbruiks- 
waarde is genomen (Eth,C) 

Gemiddelde 
gebruikersoppervlak 

GBOgem 105 m2 [15] Omgevingswarmtekaart 
Waternet 

 

(tussen)Antwoord: Warmtevraag Ewv, Gedeeltelijk = 1.180.000 GJ 

 

Controle en correctie (eindantwoord):  

Invullen labels A-G geeft Ewv = 2.000.000GJ, waarmee 40% van het totaal aantal huizen is meegenomen. 

Extrapolatie naar 100% van de huizen levert een totale warmtevraag van 5 miljoen GJ. Volgens de 

omgevingswarmtekaart van Waternet is de totale warmtevraag 3 miljoen GJ. Tussen de inschattingen zit een 

kleine factor 2. De berekende warmtevraag van 1.2 miljoen GJ voor geschikte huizen valt dus waarschijnlijk 

lager uit. We gaan daarom uit van een huidige warmtevraag van 0,9 miljoen GJ voor de geschikte huizen. De 

huidige warmtevraagdichtheid bedraagt dan 1.100 GJ/ha. Hierbij is de huidige warmtevraag gedeeld door de 

oppervlakte van Amsterdam stadsdeel Centrum (841,5ha [Omgevingswarmtekaart Waternet]) en is er 

uitgegaan van een homogene verdeling in de energielabels over de oppervlakte (dit is gerechtvaardigd [25]). 

 

Warmtevraag in 2040: 

Waternet verwacht dat de warmtevraag in 2040 met 33% gedaald is (omgevingswarmtekaart). Dit heeft als 

gevolg dat de warmtevraag van de meegenomen geschikte huizen daalt, maar ook dat meer huizen als geschikt 

worden aangemerkt door veranderingen in energielabels (betere isolatie). Omdat de Gemeente Amsterdam 

een veel hogere ambitie heeft om de warmtevraag te verminderen (55% vermindering in 2030 tov 2020), 

nemen we toch een 33% daling van de warmtevraag voor geschikte huizen aan en bedraagt de warmtevraag in 
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2040 dus 0,6 miljoen GJ. De warmtevraagdichtheid in 2040 bedraagt dan 710 GJ/ha. De Transitievisie warmte 

spreekt de ambitie van een 70% reductie van warmte in 2050 uit[5].  

 

 

 
Grafiek A.1: Frequentie energielabels Centrum Amsterdam [24]. De frequentie van Label A is hoog en de trend laat een langzame 

afvlakking richting Label G zien. 
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Scenario 2: Huizen isoleren/ volledige invoering 
De huizen moeten geïsoleerd worden naar het minimumniveau van 80kWh/m2 voor ruimteverwarming om te 

kunnen verwarmen met een 70°C warmtenet [5]. De kosten voor het isoleren van de huizen naar het 

minimumniveau worden besproken in het hoofdstuk over het financiële aspect van het TEO+WKO-project. 

Tapwaterverwarming kost gemiddeld 20kWh/m2 [5]. Er wordt daarbij vermeldt dat dit hoger is in Amsterdam, 

waar de woningen klein zijn. We gaan daarom uit van 25kWh/m2 voor tapwater bereiding. De totale 

warmtevraag bedraagt dan 105kWh/m2.  

 

We gaan uit van de volgende formule:  

𝐸𝑤𝑣,𝑡ℎ =  𝜌𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ ∙ 𝐺𝐵𝑂𝑔𝑒𝑚 ∙ #ℎ𝑢𝑖𝑧𝑒𝑛𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚∙ 0,0036  

 

waarin 

• Ewv,th = de thermische warmtevraag voor Amsterdam Centrum in GJ 

• Ρthermisch = de warmtevraag per vierkante meter (105 kWh/m2). 

• GBOgem = het gemiddelde gebruikersoppervlak van een woning in Amsterdam Centrum (105m2) [15]. 

• #huizenCentrum = het aantal huizen in het centrum van Amsterdam (62200). 

• 0,0036 = de omrekeningsfactor van kWh naar GJ 

 

(tussen)antwoord: 

De warmtevraag van Amsterdam Centrum bij het geschikt maken van alle huizen door middel van isolatie Ewv,th 

= 2,5 miljoen GJ. De warmtevraagdichtheid komt daarmee uit op 2900 GJ/ha (ruim boven de minimum 

700GJ/ha voor economische rendabiliteit [11]). 

 

Eindantwoord 

Deze berekening wint aan nauwkeurigheid als het aantal huizen met label A, B en C apart worden berekend. De 

aantallen huizen zijn 7886 (A), 3324 (B) en 50990 (C) [berekend in scenario 1]. Bereiding voor tapwater is voor 

elk label zo’n 25kWh/m2, en ruimteverwarming verschilt met 30kWh/m2 (A), 65kWh/m2 (B) en 80kWh/m2 (C) 

[5]. In dat geval is de uitkomst voor de warmtevraag van Amsterdam Centrum (geschikt maken alle huizen 

door isolatie) Ewv,th = 2,3 miljoen GJ. 
 

Cross-check: met deze berekeningsmethode komt de warmtevraag voor de geschikte huizen in scenario 1 uit op 

0,65 miljoen GJ. Dit komt overeen met de geschatte 2040 warmtevraag van 0,6 miljoen GJ. De 

berekeningsmethoden van scenario 1 en 2 komen dus redelijkerwijs met elkaar overeen. 
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Bijlage B – Omgevingswarmtekaarten Waternet en STOWA 

B.1 Potentie TEO Grachten Amsterdam 

 

Technische potentie van TEO in het centrum van Amsterdam berekend door Waternet [15] en STOWA [26], 

inclusief gegevens over het gemiddeld bouwjaar, totaal bruto vloeroppervlak (BVO) en warmtevraag. 

 

    
 

Waternet Analyse 

 
 

B.2 Potentie TEO Het IJ 

Technische potentie van TEO aan Het IJ en binnen de stadsdeelgrenzen Centrum berekend door 

Waternet [15] en STOWA [26], inclusief gegevens over het gemiddeld bouwjaar, totaal bruto 

vloeroppervlak (BVO) en warmtevraag. 

            
 

Waternet Analyse 



 

 

24 

 

 
 

 

B.3 TOTAAL (grachten + Het IJ) 

Technische potentie van TEO in het centrum van Amsterdam berekend door Waternet [15] en STOWA 

[26], inclusief gegevens over het gemiddeld bouwjaar, totaal bruto vloeroppervlak (BVO) en 

warmtevraag.  

Opvallend is dat de gegevens van Waternet en STOWA niet met elkaar overeenkomen: Waternet geeft 

810.000GJ/jaar uit het oppervlaktewater en STOWA geeft 6.400.000 GJ/jaar uit het oppervlaktewater, 

waarvan de technische potentie slechts 150.000GJ/jaar is (in combinatie met WKO).  
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Bijlage C – Beslisboom Aquathermie (STOWA) 

Bron: [27] 
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Bijlage D – Berekeningen Theoretische Potentie TEO 

Back-of-the-envelope theoretische potentie: 

 

De back-of-the-envelope berekeningen voor warmte uit het oppervlaktewater (TEO) zijn gemaakt vanuit de 

oppervlakte en temperaturen (voor stilstaand water) en de debieten en temperaturen (voor stromend water).  

 

Scenario A: Theoretische potentie Amsterdamse Grachten 

• Thermische potentie watersysteem Amsterdamse grachten (stilstaand water) 

(Bron formule: [13]) 

𝐸 = (𝐴 ∙ 𝑍 ∙ ∆𝑇 ∙ ℎ) ∙
3.6

106
 

 

- Energie E in GJ per jaar 

- Oppervlakte Amsterdamse grachten A = 2.000.000m2 

• Aantal km aan grachten: 

o Inschatting 1: 160km aan kades in Amsterdam 

Centrum die herstelt moeten worden levert 

80km aan grachten. 

o Inschatting 2: meten op de kaart levert 

ongeveer 50km aan grachten in Centrum 

Amsterdam  

o Literatuur [28]: 75km aan grachten in 

Amsterdam 

75km aan grachten wordt genomen als 

uitgangspunt  

• Breedte gracht gemiddeld 27 meter en diepte ongeveer 

2.60 meter [28]. 

Oppervlakte = 75000m*27m =2.025.000m2 

- De toegevoegde warmte aan het water door de zon Z = 10 W/m2/°C 

(conservatief gekozen [14]) 

- Aantal graden dat onttrokken wordt aan het oppervlaktewater ∆T = 5 °C 

(gemiddeld over de onttrekkingsperiode [14]) 

- Aantal uur h per jaar dat het water een relatief hoge temperatuur heeft en 

warmte onttrokken kan worden = 2500h (3,5 maand). 

- Omrekeningsfactor Wh naar MWh is 106 en 3.6 is omrekeningsfactor van 

MWh naar GJ. 

Eindantwoord: De warmte extraheerbaar aan de grachten is dan 

923.400GJ/jaar. 

 

Ook berekend voor stromend water, maar uitkomst 282.000 GJ/jaar  

(Met een aangenomen gemiddeld debiet van 1.5m3/s. Het debiet aan de 

Amsterdamse grachten ligt tussen de 0.2-3.0m3/s (Omgevingswarmtekaart 

Waternet, steeksproefgewijs ‘gemeten’) [Berekenmethode, zie Scenario B Het 

IJ]).  
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Omdat dit minder is dan de energie die geextraheerd kan worden voor 

stilstaand water, gaan we uit van stilstaand water voor het design van het TEO 

systeem. 

 

Het thermisch vermogen uit de grachten wordt berekend op nagenoeg 

dezelfde wijze: Pthermisch,grachten = A∙Z∙ΔT/1000 = 101.000 kW.  

 

Scenario B: Theoretische potentie Het IJ 

Thermische potentie watersysteem Amsterdamse grachten (stromend water) 

(Bron formule: [13]) 

𝐸 = (𝐷 ∙ 𝑓 ∙ 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ ∆𝑇 ∙ ℎ) ∙ 0,0036 

 

- Waarin E is energie in GJ/jaar. 

- D is debiet in m3/s  

• Het debiet van Het IJ ligt tussen de 1.6 tot 31.5 m3/s 

(Omgevingswarmtekaart Waternet, steeksproefgewijs 

‘gemeten’). We nemen een gemiddeld debiet aan van 

16 m3/s. 

- f is de dieptefactor (<1, waternet doet onderzoek naar deze factor. Hier 

wordt de factor gelijkgesteld aan 1) 

- c is de soortelijke warmte van het water = 4,18 [kJ/kg/°C]. 

- ρ is de dichtheid van het water = 1000 [kg/m3]. 

- ∆T is het aantal graden dat wordt onttrokken aan het oppervlaktewater. 

Uitgegaan is van een gemiddelde van 5 °C over de onttrekkingsperiode. 

- 2500 uur (3,5 maand) is het aantal uren per jaar waarin het 

oppervlaktewater een relatief hoge temperatuur heeft en effectief warmte 

kan worden onttrokken. 

- 0,0036 is de omrekenfactor van kWh naar GJ. 

 

Eindantwoord: De warmte extraheerbaar aan Het IJ is dan 3.000.000 GJ/jaar. 

 

Het thermisch vermogen uit Het IJ wordt berekend op nagenoeg dezelfde wijze: 

Pthermisch,HetIJ = D∙f∙c∙ 𝜌∙ΔT = 334.000 kW. 
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Bijlage E – Uitgangspunten en componenten warmtenet 

Uitgangspunten warmtenet 

De ontwerptemperatuur van het warmtenet is bepaald op 70°C, een Midden-Temperatuur (MT) net (zie Bijlage 

C). Deze temperatuur is gekozen omdat de eisen aan de Amsterdamse woningen lager zijn ten opzichte van een 

Laag-Temperatuur (LT) net. Voor een LT-net moet het minimaal energielabel categorie B betreffen [19], wat 

hoge kosten met zich meebrengt, en moeten alle bestaande radiatoren geschikt gemaakt worden. Deze 

radiatoren hebben een grotere oppervlakte nodig om de kamer te verwarmen en zijn groter gedimensioneerd 

[29]. Bovendien moeten er boosterwarmtepompen (koelkast formaat) in de woningen geplaatst worden voor 

warm tapwater bereiding [27]. In Amsterdamse grachtenpanden is daar geen ruimte voor. Het economisch 

optimum ligt dus bij een aanvoertemperatuur van 70°C [5]. 

 

Uitleg systeemcomponenten 

Het WKO-systeem is benodigd omdat de warmte van het oppervlaktewater alleen in de zomermaanden 

gewonnen kan worden en de warmtevraag vooral in de winter ligt. Dit is kenmerkend bij TEO als 

aquathermiebron. De WKO slaat water op in een watervoerende laag (aquifer) op 100-300m diepte. Het betreft 

hier een open WKO-systeem, waarbij water opgezogen en geïnjecteerd wordt in de grondwaterlaag. Bij 

projecten van voldoende schaalgrootte heeft een open systeem altijd de voorkeur boven een gesloten WKO-

systeem door de grotere opslagcapaciteit.  

De waterlopen van het TEO-systeem en WKO-systeem zijn gescheiden met een warmtewisselaar, omdat anders 

het risico op vervuiling te groot is [30]. Het pompsysteem van de WKO verbindt de WKO met de 

warmtewisselaar van de TEO-installatie en de centrale warmtepomp (HP). Het leidingenstelsel vanaf de centrale 

warmtepomp is gesplitst in een primair en secundair leidingenstelsel is om de kosten zo laag mogelijk te 

houden en straten makkelijker aan te kunnen sluiten (in parallel aan de primaire leidingen). De primaire 

leidingen zouden in de kades van Amsterdam verwerkt kunnen worden, en de secundaire leidingen voorzien 

dan de dwarsstraten van warmte.  

De binnendiameter van de primaire leidingen varieert van +- 200mm tot 400mm [30]. Deze forse diameter is 

om de drukverliezen zo gering mogelijk te houden. Daarom gaan we uit van D = 0.35m voor Amsterdam. 

Daarnaast is de leiding nog omgeven van isolatie. De buiten diameter van de primaire buizen wordt op 0.6m 

geschat op basis van onderstaande afbeelding: 

   
Het betreft dus forse leidingen die aangebracht moeten worden in de Amsterdamse kades. 
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Schematische weergave werking Open WKO-systeem: 

 
Afbeelding E.1: Schematische weergave van een open WKO-installatie in de bodem en centrale warmtepomp 

(HP) in zomer en winter conditie [31]. In een open WKO-systeem wordt water opgezogen en geïnjecteerd in een 

grondwaterhoudende laag op 30-300meter diepte. 

 

 

 

 

 
 

Bijlage F – Maximale technische potentie TEO 

Technische potentie TEO 

De technische potentie volgt uit de warmte die uiteindelijk aan de huizen geleverd kan worden, gecorrigeerd 

voor verliezen in de WKO, warmte-toevoeging door de warmtepomp, en warmte verliezen door de leidingen in 

het warmtenet. De technische potentie (het maximale warmteaanbod) is samen met de energievraag 

weergegeven in Tabel F.1. 

 

Verliezen WKO 

Het verlies aan energie door opslag in de WKO is lager dan 10% [31] en bedraagt ongeveer 7% (geschat). De 

hoge terugwin efficiëntie van de WKO wordt veroorzaakt de temperaturen van de warme- en koudebron (18 

respectievelijk 8°C) rond de gemiddelde grondwatertemperatuur (12°C): wat er bij de warmtebron aan warmte 

wordt verloren aan het koudere grondwater, wordt er bij de koudebron aan toegevoegd door het warmere 

grondwater. 

 

Warmte geleverd door de warmtepomp 

Om de warmte geleverd door de warmtepomp te berekenen, is de Coefficient Of Performance (COP) van 

belang. Dit is een maat voor de efficiëntie van een warmtepomp: bij een COP van 2 komt de helft van de 

geleverde energie uit elektriciteit, bij een COP van 3 komt nog maar een derde van de geleverde energie uit 

elektriciteit. Een hogere coëfficiënt betekent dus een hogere efficiëntie van de warmtepomp. De COP voor een 

warmtepomp naar 70°C is geschat op 3,3 [16,32]. Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp en de 

geleverde warmte op 70°C worden berekend aan de hand van de volgende formules: 
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𝑄𝐻 = 𝑄𝐶 ∙
𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑂𝑃 − 1
 

 

𝐸𝑤𝑝 =
𝑄𝐻

𝐶𝑂𝑃
 

Waarin 

• QH = de geleverde warmte aan de afgifte zijde (condensatorzijde), op 70°C 

• QC = de opgenomen warmte aan de opname/WKO-zijde (verdamperzijde), op 18°C 

• COP = de coëfficiënt of performance 

• Ewp = het elektriciteitsverbruik door de warmtepomp 

 

Voor de berekening gaan we uit van QC, de hoeveelheid warmte die aan de WKO wordt onttrokken. Het verlies 

uit de WKO meegenomen in de totale theoretische potentie geldt voor QC = 3.590.000 GJ/jaar ∙ 0,93 = 3.339.000 

GJ/jaar. De geleverde warmte door de warmtepomp bedraagt dan 4.623.000 GJ/jaar, en het 

elektriciteitsverbruik 1.284.000 GJ/jaar. Dezelfde berekening is ook uitgevoerd met als input de theoretische 

potentie van de Grachten en Het IJ los. In Tabel F.1 staan de resultaten (deze zijn nog gecorrigeerd voor het 

leidingverlies, zie hieronder). 

 

Warmteverlies door de leidingen 

Bij een nieuw hoog-temperatuur warmtenet (90°C) wordt het verlies aan energie in het afgifte leidingnet op 

15% geschat door Netwerk Aqua Thermie (NAT)  [19].  

 

Overeenstemming warmtevraag en warmteaanbod 

 

Tabel F.1: Maximale technische potentie (warmteaanbod) uitgezet tegen de warmtevraag. De technische 

potentie is hoog genoeg om Amsterdam van warmte te kunnen voorzien (eindantwoord). 

 Warmtevraag 
(miljoen GJ/jaar) 

Maximale warmteaanbod  
(technische potentie) 

(miljoen GJ/jaar) 

Huidig 2040 Grachten Het IJ Totaal 

Scenario 1 0,9 0,6 0,7 3,2 3,9 

Scenario 2 2,3 

 

Er is dus voldoende warmteaanbod om te voorzien aan de warmtevraag. 
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Bijlage G: Berekeningen Technische specificaties Warmtenet 
Amsterdam Centrum 

 

G.1 Specificaties en kostprijs WKO 

De WKO moet voldoende capaciteit hebben om te kunnen laden in de zomer, en om aan de piekwarmtevraag 

van Amsterdam Centrum te kunnen voldoen. Beide berekeningsmethoden zijn toegepast. 

 

WKO laden: inschatting op basis van debieten TEO-installatie 

De maximaal benodigde debieten zijn nodig om het systeem te dimensioneren en zodoende de 

investeringskosten te kunnen ramen. Het betreft hier de minimale capaciteit van het systeem die nodig is om de 

WKO te laden in de zomer [30]. De debieten van de TEO-installatie (Grachten en Het IJ) en de WKO worden 

berekend vanuit het thermisch vermogen dat aan het water onttrokken kan worden. Het thermisch vermogen 

voor de grachten van Amsterdam is berekend op 101.000 kW en het thermisch vermogen voor Het IJ op 

334.000 KW (zie Bijlage D). 

We gebruiken de volgende formule: 

 

𝐷 =
𝑃𝑡ℎ

𝑐𝑤 ∙ 𝛥𝑇
 

Hierin is: 

• D het debiet in m3/h 

• Pth het thermisch vermogen in kW 

• Cw de warmtecapaciteit van water (1,16 kWh/m3K) 

• ΔT het temperatuurverschil dat aan het oppervlaktewater wordt onttrokken (5°C), of het 

temperatuurverschil dat aan het water uit de WKO wordt onttrokken (7°C) [30].  

 

De resultaten staan in onderstaande tabel. Het aantal WKO-doubletten is berekend door te delen door 100: een 

WKO-doublet heeft namelijk een standaard maximaal debiet van 100m3/h (gebaseerd op hoe snel grondwater 

aangezogen en geinjecteerd kan worden). De kostprijs van een doublet is ongeveer 200.000eu.  

 

Tabel G.1.1: Aantal WKO-doubletten en prijs WKO op basis van debieten TEO+WKO-installatie (laden) 

(tussenantwoord). 

 Debiet TEO-
installatie 
(m3/h) 

Debiet WKO 
(m3/h) 

Aantal WKO- 
doubletten 

Prijs WKO 
(miljoen euro) 

Scenario 1 
(Reeds geïsoleerde 
huizen, grachten) 

17410 12440 125 25 

Scenario 2 
(Alle huizen, Het IJ) 

57590 41130 412 82 

 

WKO ontladen: Inschatting op basis van (piek)warmtevraag 

In Warmtenet Te Werve wordt uitgegaan van een warmtevraag van 15kW per bestaande woning [30]. De 

piekwarmtevraag van de woningen is onbekend, maar laten we uitgaan van 20kW. Tegelijkertijd gaan we uit 

van het gelijktijdigheidsprincipe: in een warmtenet ter grootte van Amsterdam Centrum zullen nooit alle 

woningen tegelijkertijd de piekwarmtevraag hebben. In het rekenvoorbeeld in de doorrekening van Te Werve 
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wordt de piekwarmtevraag daarom vermenigvuldigd met 0.7 [30]. Voor Scenario 1 komen we dan uit op 20kW x 

20541 huizen x 0.7 = 287.600kW, en voor Scenario 2 op 20kW x 62200 x 0.7 = 870.800kW. 

Dit vermogen moet de WKO kunnen leveren. Op basis van de formule gebruikt bij de debieten wordt nu voor 

beide scenario’s het minimale debiet van de WKO berekend om aan de piekwarmtevraag te kunnen voldoen.  

 

Tabel G.1.2: Aantal WKO-doubletten en prijs WKO op piekwarmtevraag Amsterdam (ontladen) 

(tussenantwoord). 

 Piek warmtevraag 
(kW) 

Debiet WKO 
(m3/h) 

Aantal WKO-
doubletten 

Prijs WKO 
(miljoen euro) 

Scenario 1 
(Reeds geïsoleerde 
huizen, grachten) 

287.600 35.400 354 71 

Scenario 2 
(Alle huizen, Het IJ) 

870.800 107.000 1072 214 

 

Het aantal doubletten kan aanzienlijk naar beneden worden gebracht door het aanleggen van een waterbuffer. 

Dit wordt aangeraden (Bijlage C en [32]), maar blijft in dit onderzoek buiten beschouwing.  

 

Eindantwoord: 

De WKO kan geladen worden én aan de piekwarmtevraag van Amsterdam Centrum voorzien wanneer er 354 

doubletten zijn in scenario 1 en 1072 in scenario 2. De kosten bedragen dan 71 miljoen respectievelijk 214 

miljoen voor de WKO-installatie. 

 

Extra: oppervlakte waaronder WKO komt te liggen 

Hoewel de doubletten nauwelijks grondoppervlak innemen (het zijn boorgaten de grond in), moeten deze 

boorgaten wel over een bepaalde oppervlakte verspreid liggen. Het is te adviseren de bronnen bij elkaar te 

leggen, zodat het geologisch onderzoek in prijs daalt [32]. Om een idee te geven van over welke oppervlakte de 

doubletten verspreid liggen wordt dat hieronder uitgerekend.  

 

Om thermische interferentie te voorkomen moeten de warmte- en koudebron 140m uit elkaar liggen [30]. De 

grootte van een bron is 46m [30]. Eén bron beslaat een oppervlakte van 70x70m = 4900m = 0.49ha. Een doublet 

per hectare dus ongeveer. In Scenario 1 is de oppervlakte voor de WKO dus ongeveer 354ha (42% de 

oppervlakte van Amsterdam Centrum), en in Scenario 2 is dat 1072ha (127% de oppervlakte van Amsterdam 

Centrum). 

 

 

G.2 Elektriciteitsverbruik operatie TEO+WKO-installatie en Warmtenet 

 

Elektriciteitsverbruik circulatiepomp TEO-installatie: 

Dit is geschat op basis van de warmtepomp uitgezocht voor Warmtenet te Werve, die werkt op 160kW voor een 

debiet van 740m3/h [30]. Het debiet voor Scenario 1 is 17410m3/h (23,4 keer zo veel als Te Werve). Het 

benodigd vermogen is dan 23,4 x 160kW = 3764 kW. Gegeven een werkingsperiode van 2500h [13] gedurende 

de zomermaanden is dit 9,4 miljoen kWh = 9.400 MWh in een jaar.  

Een tweede schatting op basis van de pomp genoemd in businesscase Genderdal die draait op 70GJ/jaar 

(19.390kWh/jaar) voor een debiet van 85m3/h [16], komt voor Scenario 1 uit op (17410/85) x 19.390 kWh = 4 

miljoen kWh = 4.000 MWh.  

Een derde schatting op basis van diezelfde pomp van Genderdal die de warmtevoorziening geeft aan 228 
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woningen kan dit ook worden doorgetrokken naar het aantal woningen voor Scenario 1 in Amsterdam (20541). 

Dit komt uit op 70GJ/228x20541=6.300GJ=1.750 MWh. 

 

De uitkomsten voor Scenario 1 en 2 staan in onderstaande tabel , met als eindantwoord het gemiddelde van de 

drie schattingen. 

 Scenario 1 Scenario 2 

Berekening 1 9.400 MWh 31.000 MWh 

Berekening 2 4.000 MWh 13.000 MWh 

Berekening 3 1.750 MWh 5.300 MWh 

Uitkomst schatting 5.000 MWh 16.400 MWh 

 

 

Elektriciteitsverbruik circulatiepomp WKO en warmtenet: 

De circulatiepomp voor WKO en warmtenet zijn losse onderdelen en hebben beiden een elektriciteitsverbruik 

van 190GJ/jaar. De berekeningsmethode van de tweede en derde schatting hierboven zijn aangehouden, en de 

uitkomst voor Scenario 1 en Scenario 2 zijn staan in de tabel voor 1 systeemonderdeel (Uitkomst x2 voor beide 

systeemonderdelen).  

 Scenario 1 Scenario 2 

Berekeningsmethode 2 7.724 MWh 25.538 MWh 

Berekeningsmethode 3 4.754 MWh 14.398 MWh 

Uitkomst schatting 6.239 MWh 19.970 MWh 

 

Elektriciteitsverbruik warmtepomp 

Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp is uitgerekend door de warmtevraag (QH) te delen door 3.3 

(COP). 

 

Eindantwoord: totaal elektriciteitsverbruik operatie TEO+WKO-systeem en Warmtenet: 

 

Tabel G.2.1: Totaal elektriciteitsverbruik operation TEO+WKO-systeem in MWh/jaar. 

 Scenario 1 Scenario 2 

Elektriciteitsverbruik 
TEO-installatie 

5.000 MWh 16.400 MWh 

Elekticiteitsverbruik 
WKO 

6.240 MWh 19.970 MWh 

Elektriciteitsverbruik 
Warmtepompen 

75.760 MWh 
(0,27 miljoen GJ) 

193.600 MWh 
(0,70 miljoen GJ) 

Elektriciteitsverbruik 
circulatiepomp 
warmtenet 

6.239 MWh 
 

19.970 MWh 
 

Totaal 93.240 MWh 
(0,34 miljoen GJ) 

250.000 MWh 
(0,9 miljoen GJ) 
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Bijlage H: Berekeningen en uitleg financiële ramingen 

 

H.1 Investeringskosten Warmtenet + TEO/WKO Amsterdam 

 

Inschatting1: Op basis van algemene uitgangspunten genoemd in Warmtenet Te Werve [30] 

Gebruik makende van de uitgangspunten in de tabel hieronder (uit de doorrekening van het TEO+WKO-project 

Te Werve, zijn de investeringskosten voor Scenario 1 (gedeeltelijke toepassing) en Scenario 2 (volledige 

toepassing) van eenzelfde systeem in Amsterdam Centrum berekend. De subsidies zijn geschat op basis van de 

uitgangspunten van het voorbeeldproject Genderdal [16].  

 

Tabel H.1: De kosten zijn berekend op basis van de uitgangspunten genoemd in de tabel en het aantal woningen 

in Scenario 1 en 2. De prijs voor de leidingen is in Scenario 1 vergroot met 50% omdat de geschikte woningen 

verspreid liggen over de binnenstad (tussenantwoord). 

 Aantal woningen 

Investeringskosten 20541 62200 

 

Scenario 1 Scenario 2 

308.000 kW 933.000 kW 

- - 

164.000 m 498.000 m 

  

  

Euro Euro 

2.050.000 6.220.000 

18.000 18.000 

22.000 22.000 

80.110.000 242.580.000 

138.650.000 420.000.000 

100.000.000 199.000.000 

  

51.350.000 155.500.000 

Subsidies   

Bijdrage aansluitkosten (BAK)  -30.812.000 -93.300.000 

Energie-investeringsaftrek (EIA) -7.390.000 -22.370.000 

Totaal (euro) 334.000.000 907.698.000 

Totaal per woning (euro) 16.260 14.590 

 

Achtergrond subsidies: 

• BAK (Bijdrage aansluitkosten): a 1500eu per woning op basis van Genderdal. Dit ondersteunt de 

afgifteset in de woningen, betaald door de huiseigenaar [2].  

• EIA (energie-investeringsaftrek): Dit is een fiscale regeling waarbij 13,5% van de investeringskosten 

aftrekbaar zijn van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving [16]. Dit levert 164.000eu op 

voor het project Genderdal. Voor Amsterdam Centrum Scenario 1: 164.000/456 woningen * aantal 

woningen Scenario 1. 

• ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie): Deze is in het voorbeeldproject op 0eu gesteld, en is 

vervallen per 31-12-2020 [33]. 
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Inschatting2: Op basis van Eindhoven Genderdal 

Als input zijn er voorbeeldprojecten genomen van TEO+WKO. Deze zijn doorgerekend door Stichting Toegepast 

Onderzoek Waterbeheer (STOWA), en er zijn Excel spreadsheets voor gemaakt (de ‘financiële cockpit’ voor de 

voorbeeldprojecten[2]). Uit de ingebouwde selectietool kwam het voorbeeldproject Genderdal als meest 

representatief voor de situatie Amsterdam Centrum op basis van de ingevulde karakteristieken “bestaande 

bouw”, “aansluiten meerdere objecten” en type warmte “middentemperatuur”.  

 

(tussenantwoord) 

Prijzen in Euro Genderdal Amsterdam 

Scenario 1 Scenario 2 

GBO = 38.244m2 GBO = 2.157.000m2 GBO = 6.531.000m2 

Vaste kosten TEO+Warmtenet Euro Euro Euro 

Leidingen  895.000 60.000.000 152.866.000 

Meerprijs leidingen TEO (extra 
650m) 

 
70.500 3.976.200 12.041.400 

WKO-installatie 445.000 25.098.000 76.006.000 

Oppervlaktewater installatie 136.000 7.670.400 23.228.800 

Warmtepompen 635.000 35.814.000 108.458.000 

Warmtewisselaars 35.000 1.974.000 5.978.000 

Afgifteset 684.000 38.577.600 116.827.200 

Ontwerp & advies 226.000 12.746.400 38.600.800 

Onvoorzien 424.000 23.913.600 72.419.200 

Bijdrage aansluitkosten (BAK) -684.000 -38.577.600 -116.827.200 

Energie-investeringsaftrek (EIA) -164.000 -9.249.600 -28.011.200 

Totaal 2.702.500 161.943.000 461.587.000 

Totaal per woning 5.900 7.900 7.400 

 

Gemiddeld GBO Amsterdamse Woning is 105m2 (Bijlage B.3). Scenario 1 heeft 20541 woningen, en scenario 2 

heeft 62200 woningen. GBO is Gebruikeroppervlak (van de woningen). De kosten voor het primaire leidingnet 

voor Scenario 1 zijn hoog, omdat het warmtenet in de gehele binnenstad moet liggen om de verspreidde huizen 

met geschikt energielabel te bereiken. Geschat: 60 miljoen, op basis van 850eu/m [30] en de lengte aan 

grachten (70km). 

 

 

Eindantwoord: 

Omdat de investeringskosten en de spreiding in de inschattingen belangrijk is, nemen we hier een bandbreedte 

aan. In rekening nemende 7% economy of scale (zie Bijlage H.3) zijn de investeringskosten dan 150-310 miljoen 

euro voor Scenario 1, en 430-844 miljoen euro voor Scenario 2. De gemiddelden zijn 200 respectievelijk 600 

miljoen euro, naar beneden afgerond omdat de berekening op basis van het representatieve voorbeeldproject 

Genderdal betrouwbaarder wordt geschat dan de ruwe uitgangspunten van Tabel H.1 
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H.2 Variabele kosten Warmtenet + TEO/WKO Amsterdam 

 

Inschatting1: op basis van Eindhoven Genderdal, representatief voorbeeldproject  

(tussenantwoord) 

Variabele kosten 
TEO+Warmtenet 

Genderdal (Euro) 
GBO = 38.244m2 

Scenario 1 (Euro) 
GBO = 2.157.000m2 

Scenario 2 (Euro) 
GBO = 6.531.000m2 

O&M Distributie 8.900 501.968 1.519.869 

O&M Warmtepompen 19.100 1.077.259 3.261.743 

O&M WKO installatie 8.900 501.968 1.519.869 

O&M TEO installatie 2.700 152.282 461.084 

O&M Warmtewisselaars 700 39.480 119.540 

O&M Afgifteset 13.700 772.693 2.339.574 

Elektriciteitskosten 104.100 5.870.000 17.780.000 

Totaal (euro) 158.100 8.920.000 27.000.000 

Totaal per woning (euro) 347 347 347 

• De elektriciteitskosten op basis van voorbeeldproject Genderdal [2] vallen mogelijk een factor 2 te laag 

uit. Voor Scenario 1 zijn deze berekend op 12 miljoen euro en voor Scenario 2 zijn ze berekend op 23 

miljoen euro (Bijlage G.2 en de prijs per kWh beschreven hieronder). 

De prijzen per kWh verschillen voor consumenten (22ct/kWh) en zakelijk grootverbruikers (13,1ct/kWh 

tot 2000MWh en 9,2ct/kWh voor 150.000MWh en meer). Scenario 1 valt tussen de schalen in, we 

nemen 13,1ct/kWh.   

 

De variabele kosten voor het TEO+WKO project worden voor deze inschatting naar boven bijgesteld om voor de 

lage inschatting van de stroomkosten te corrigeren naar 13 miljoen eu/jaar voor Scenario 1 en 33 miljoen 

eu/jaar voor Scenario 2.  

 

Inschatting 2: op basis van algemene uitgangspunten genoemd in Warmtenet Te Werve [30] 

De doorrekening van Warmtenet te Werve geeft algemene uitgangspunten voor de variabele kosten als 

percentage van de investering. De variabele kosten betreffen ook elektriciteitskosten. Deze zijn niet opgenomen 

in de algemene uitgangspunten, maar zijn in de tabel hieronder wel meegenomen. 

(tussenantwoord) 

Variabele kosten Scenario 1 (euro) Scenario 2 (euro) 

Onderhoudskosten filtersysteem 
(2,5% investering) 5.000.000 15.000.000 

Onderhoudskosten 
circulatiepomp (2,5% investering) 5.000.000 15.000.000 

Onderhoudskosten warmte 
pompen (4,5% investering) 9.000.000 27.000.000 

Onderhoudskosten WKO (2,5% 
investering) 5.000.000 15.000.000 

Onderhoudskosten leidingnet 
(1% investering) 2.000.000 6.000.000 

Elektriciteitskosten TEO+WKO 
systeem 12.000.000 23.000.000 

Totaal 38.000.000 101.000.000 

Totaal per woning 1.850 1.600 
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Eindantwoord: variabele kosten (OPEX) Scenario 1 en 2: 

Omdat de inschattingen significant verschillen en een aanzienlijke invloed hebben op de terugverdientijd ten 

opzichte van een referentiesysteem op gas, gaan we hier uit van een best-case en worst-case. 

 

Best-case: inschatting Genderdal met 13 miljoen eu/jaar voor Scenario 1 en 33 miljoen eu/jaar voor Scenario 2. 

Worst-case: inschatting algemene kentallen met 38 miljoen eu/jaar voor Scenario 1 en 101 miljoen eu/jaar voor 

Scenario 2. 

 

 

H.3 Economy of scale  

 

In de berekeningen is 7% korting ingerekend voor ‘economy of scale’- het principe dat de stuksprijs goedkoper 

wordt naarmate de kwantiteit groter wordt. Hieronder volgt uitleg waarom geen rekening is gehouden met dit 

principe. De volgende grafieken behandelen de initiële investering (CAPEX) en operationele kosten/opbrengsten 

(OPEX) genoemd in de financiële cockpit van de voorbeeld TEO+WKO-projecten van STOWA [2]. 

 

De figuren hebben op de horizontale as de grootte van het TEO+WKO-project staan in termen van het totale 

gebruikersoppervlak (GBO) dat van warmte moet worden voorzien. Tussen de meetpunten zit steeds een 

toename x2 van de grootte van het project. Op de verticale as staan de kosten per m2. Er is niet gekozen voor 

de kosten per woning (stuksprijs), omdat het GBO per woning verschilt tussen de voorbeeldprojecten. De CAPEX 

grafiek heeft een negatieve verticale as (netto kosten), de OPEX grafiek heeft een positieve verticale as (netto 

opbrengsten doordat naast de operationele kosten ook de operationele opbrengsten zijn meegenomen).  

 

In de Afbeelding getiteld ‘CAPEX Voorbeeldprojecten’ is te zien dat de investeringskosten per m2 GBO (‘per 

woning’), afnemen naarmate het TEO+WKO in grootte toeneemt. Er is dus economy of scale. De mate waarin 

dit gebeurt verschilt significant tussen de voorbeeldprojecten. Er is gekeken naar het verloop van het project 

“Genderdal”, het meest representatieve project voor Amsterdam Centrum. De 3 meetpunten zijn gefit met een 

exponentiele afnemende functie die bij verdere projectvergroting stabiliseert op een investering van 65eu/m2. 

Dit zou een 7% afname van de totale eenmalige investering opleveren (tov het maximum scenario van 

Genderdal, 70eu/m2).  

 

In de Afbeelding getiteld ‘OPEX Voorbeeldprojecten’ is te zien dat de jaarlijkse operationele 

kosten/opbrengsten zowel afnemen als toenemen voor verschillende projecten wanneer het project in grootte 

toeneemt (economy of scale in beide richtingen). Voor het voorbeeldproject Genderdal zien we dat de netto 

operationele opbrengsten toenemen bij schaalvergroting. De terugverdientijd van het project Genderdal wordt 

daardoor korter. Voor de operationele kosten/opbrengsten is het principe van economy of scale niet 

meegenomen. 
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Afbeelding H.3.1: Investeringskosten (CAPEX) per m2 en Operationele kosten (OPEX) per m2 voor de 

voorbeeldprojecten van STOWA. Hoe groter het systeem, hoe kleiner de kostprijs per m2 wordt (economy of 

scale) voor CAPEX. Voor OPEX gaan bij schaalvergroting van de projecten de kostprijs per m2 beide kanten op. 

 

 

 

 

 

H.4 Kostenbesparing Tegelijk Invoeren met kadeherstel 

 
De voorbereidingen, aanleg en legeskosten bedragen 8% van de investering[30]. Met een 70% (geschatte) 

reductie wanneer de aanleg van het warmtenet tegelijk gebeurt met het kadeherstel kom je dan uit op 0.7 x 

0.08 x 0.6miljard = 33.6 miljoen euro besparing voor Scenario 2. 

 

 

H.5 Kosten Kadeherstel 
 

Er is geen financiële raming beschikbaar op internet voor de totale kosten die de grootschalige renovaties aan 

de Amsterdamse kades gaan opleveren. Daarom is op basis van de beschikbare bronnen een inschatting 

gemaakt (5x). 

 

Inschatting 1 

a. Informatie 

i. Uit: actieplan bruggen en kademuren (2019)[34], beschikbare middelen: 

1. Nastreven investeringsprogramma van 150 miljoen eu per jaar voor 

vervangingskosten 

2. Onderzoek: 78 miljoen tot 2023 (delen door 3 is 26miljoen eu per jaar) 

3. Brandweerorganisatie: 70 miljoen tot 2023 (delen door 3 is 23miljoen eu per 

jaar) 

4. Handhaving/innovatie/programma zelf: 12 miljoen euro per jaar 

 

Berekening: 
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Totaal 211miljoen per jaar tot 2023 (tijdspanne 2020 t/m 2022, 3j) 

Totaal 634miljoen tot 2023 (tijdspanne 2020 t/m 2022, 3j) 

 

Totaal project geschat op basis van deze gegevens: 

150mil x 20j=3000miljoen 

78mil x 3keer (50% vd 20jaar onderzoek) = 234miljoen 

70mil /3j x 20j = 466miljoen 

12miljoen x 20j = 240miljoen 

TOTAAL (20jaar): 3.94 miljard eu voor bruggen&kademuren  

 

Antwoord: 

De kosten voor kademuren alleen zijn dan ~3 miljard euro (redelijke betrouwbaarheid, op 

voorwaarde lineair kostenverloop) 

 

Inschatting 2 

ii. Informatie (Bron [35]) 

 

Reservefonds van 290 miljoen + 15miljoen per jaar “om de hersteloperatie te 

beginnen”.  

TOTAAL (20jaar) = 0.6miljard eu voor BRUGGEN&kademuren. 

 

Antwoord: 0.4 miljard voor kademuren alleen (zeer waarschijnlijk een veel te lage schatting). 

 

Inschatting 3 

iii. Informatie (Bron [36])  

 

1. Onderzoek wordt gedaan naar 200 km kademuren en het vervangen van één 

km kademuur ongeveer 22,5 miljoen euro kost 

TOTAAL (200km kademuren) = 4.5miljard (alleen kademuren) 

De prijs per km gaat waarschijnlijk naar beneden wanneer versneld en 

gestandaardiseerd wordt, dus deze inschatting valt te hoog uit tov realiteit 

(economy of scale). 

 

Antwoord: 4.2 miljard euro (redelijke betrouwbaarheid) 

 

Inschatting 4 

iv. Uit: begroting Amsterdam 2020 [37] 

1. Uit “overzicht onderhoud civiele kunstwerken”: “Verder is bij de voorjaarsnota 

de reserve Achterstallig onderhoud ingesteld, die meerjarig incidenteel 

middelen beschikbaar stelt voor groot onderhoud van civiele constructies. In 

2020 gaat dit om 43,8 miljoen, in 2021 om 49 miljoen, in 2022 om 52,4 miljoen 

en in 2023 om 47,6 miljoen euro.” 

Gemiddeld per jaar is dat 48,2 miljoen euro/jaar 

 

Antwoord: TOTAAL (20jaar) = 1 miljard euro bij lineair kostenverloop 
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Inschatting 5 

v. Uit:  Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 10 en donderdag 11 juli 2019 

[38]  

 

Besluit: Kennis te nemen van de totaal geraamde kosten voor de noodzakelijke 

vervangingsprojecten, die zijn opgevoerd (voorbereiding en/ of uitvoering) in de 

periode 2019 tot en met 2023, optellend tot circa € 450 mln.: 

Geraamde kosten kademuren totaal circa € 185 mln.; 

Geraamde kosten bruggen totaal circa € 265 mln.; 

 

Antwoord: Kademuren bedragen 40% van de kosten van het totale programma bruggen en 

kademuren. De kademuren komen in totaal uit op 1,2 miljard euro (20jaar). 

 

Slotanalyse: 

Programmabruggen en kademuren lijkt zo’n 5 miljard te gaan kosten gemiddeld. 

40% vd kosten gaat naar kademuren, dus zo’n 2 miljard voor kademuren. 

Tel daar 30% bij op voor uitloop en onvoorziene kosten, dan komen we uit op 2.6 miljard euro. 

 

Uitkomst totale kosten kademuren: 2.6 miljard euro. 

 

 

H.6 Kosten isoleren en woningaanpassingen voor 70°C Warmtenet  

 

Brondata: 

- Tabel investeringskosten voor isoleren/ventileren/elektrisch koken per woningtype en bouwjaar om 

comfortabel met een 70°C warmtenet te kunnen verwarmen (Tabel 4.8.1 en Tabel 11 in Bijlage 5 van de 

transitievisie warmte Amsterdam [5]). 

- Woningvoorraad geheel Amsterdam naar woningtype en bouwjaar 

 

Aannames en procedure 

Om gegevens uit de tabel “investeringskosten voor isoleren, ventileren en elektrisch koken” te halen, wordt 

uitgegaan van een gemiddeld bouwjaar <1920 (dat heeft de overhand in het oude centrum [15]). De kosten 

worden gegeven voor meergezinswoningen en eengezinswoningen (rij-, twee-onder-een-kap en vrijstaande 

woning), en zijn gegeven in een bandbreedte (minimum en maximum). De kosten verschillen enorm per 

bouwjaar, dus door uit te gaan van het oudste bouwjaar zal de raming te hoog uitvallen. 

 

Uit de dataset Woningvoorraad geheel Amsterdam naar woningtype en bouwjaar kan de verhouding 

eensgezins/meergezinswoningen worden onttrokken. Deze verhouding is 88% meergezinswoningen en 12% 

eengezinswoningen. Deze verhouding wordt vermenigvuldigd met het totaalaantal woningen dat geïsoleerd 

moet worden (41659) (In scenario 1 is het aantal huizen dat al geschikt is berekend (20541), dit wordt 

afgetrokken van het totaal aantal woningen (62200)). Een gedetailleerde versie van de berekening naar 

bouwjaar en woningtype kan niet gemaakt worden, omdat de gegevens ‘bouwjaren naar woningtype’ voor 

geheel Amsterdam niet representatief zijn voor de bouwjaren in de oude binnenstad. 
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De kosten worden berekend door: 

Investeringskosten meergezinswoning ∙ aantal meergezinswoningen + 

Investeringskosten eengezinswoning ∙ aantal eengezinswoningen 

 

Parameters en uitkomst berekening (tussenantwoord): 

 Warmtenet hoogstedelijk 
investeringskosten voor isoleren, 
ventileren, elektrisch koken, 
radiatoren vervangen per woning 

Aantal 
woningen 

Warmtenet hoogstedelijk 
investeringskosten isoleren, 
ventileren, elektrisch koken, 
radiatoren vervangen 

Min.  Max. Min. Max. 

Meergezinswoning 11.000eu 26.000eu 36.700 404 miljoen eu 954 miljoen eu 

Eengezinswoning 
(gemiddeld) 

16.300eu 45.500eu 5000 82 miljoen eu 228 miljoen eu 

Totaal 41700 486 miljoen eu 1,2 miljard eu 

 

Corrigering voor aannames: 

Doordat ook de kosten voor de overstap naar elektrisch koken zijn meegenomen, en omdat de cijfers voor het 

oudste bouwjaar zijn genomen, valt de raming te hoog uit. De kosten voor ventilatie blijven in de berekening, 

omdat ventilatie in een goed geïsoleerd huis extra belangrijk is  

• Overstap naar Elektrisch koken kost gemiddeld 1400eu per woning [39] (totaal 87 miljoen voor 

Amsterdam Centrum), maar waarschijnlijk is dit bedrag voor grachtenpanden aanzienlijk hoger (totaal 

130 miljoen, geschat op basis van Tabel 11 Bijlage 5 Transitievisie Warmte [5]). Dit moet van de raming 

worden afgetrokken. 

• Als de kosten voor bouwjaar 1950-1975 wordt gekozen, komt de totale investering uit op 340 tot 680 

miljoen euro (een ~35% besparing). Op basis hiervan gaan we uit van een 10% besparing om te 

corrigeren voor een te oud gekozen bouwjaar. Dit wordt van de originele raming afgetrokken.   

 

Eindantwoord: 

We gaan daarom uit van 300 tot 900 miljoen euro voor het isoleren van huizen en vervangen van radiatoren 

in de Amsterdamse Binnenstad. Deze kosten komen voor rekening van de vastgoedeigenaar volgens de 

Transitievisie Warmte [5], en worden verder apart van de totale exploitatiekosten van het TEO+WKO-project 

benoemd.  

 

Note/extra: 2e berekening gebruik makende van 14.000eu per woning (Warmtenet Te Werve [30]) om te 

isoleren van G naar D: 580 miljoen euro. Zij noemen de beraamde kosten aan de lage kant. 
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H.7 Referentiesysteem op gas en herinvesteringen  

 

Investeringskosten 

Gasketel kost 2.982eu (op basis van Businesscase Genderdal 680.000 voor 228 woningen) [16]. Dit is 

vermenigvuldigd met het aantal huizen voor Scenario 1 en 2.  

 

Tabel H.7: Investeringskosten van het referentiesysteem op gas. 

Investeringskosten 
referentiesysteem 

Scenario 1 
Kosten (euro) 

Scenario 2 
Kosten (euro) 

Gasketel 61.260.000 185.480.000 

Ontwerp, advies en vergunningen 
(5%) 

3.060.000 9.274.000 

Onvoorzien (5%) 3.060.000 9.274.000 

Totaal 67.390.000 204.030.000 
1 Einde technische levensduur gasketels, volledige vervanging bij start projectlooptijd. 

 

 

Variabele kosten 

Bij een rendement van 90% voor een HR-ketel is er om de warmtevraag van Scenario 1 (0,9 miljoen GJ/jaar) te 

leveren 1 miljoen GJ aan gas nodig. Voor Scenario 2 (2,3 miljoen GJ) is dan 2,6miljoen GJ aan gas nodig. De 

energievraag in aardgas is 28,5 miljoen m3 gas respectievelijk 74 miljoen m3 gas. Het tarief voor gas bestaat uit 

155eu vastrecht per jaar en 0,65eu per m3. Kosten voor inkoop gas Scenario 1 zijn dan 21,7 miljoen eu en voor 

Scenario 2 57,7 miljoen eu. De kosten voor onderhoud en beheer van gasketels zijn 118eu per jaar per woning 

[16]. 

 

 Scenario 1 
(20541 
woningen) 
(eu) 

Scenario 2 
(62200 
woningen) 
(eu) 

Gas inkoop 
kosten 

21.700.000 57.700.000 

Gasketel 
onderhoud en 
beheer 

2.430.000 7.340.000 

Totaal (eu) 24.130.000 65.040.000 

 

 

Herinvesteringen [30] 
Parameter  Eenheid  Waarde  
CAPEX  
Project looptijd  jaar  30  
Herinvestering gasketel  jaar  16 (100%)  
Herinvestering warmtepomp  jaar  16 (100%)  
Herinvestering 
warmtewisselaar  

jaar  16 (100%)  

Herinvestering afgifteset  jaar  16 (100%)  
Herinvestering leidingnet  jaar  16 (34%)  

 

Herinvestering TEO+WKO = 98 miljoen (scenario 1) 286 miljoen (scenario 2) 

Herinvestering gasketel = 61 miljoen (scenario 1) en 185 miljoen (scenario 2)  
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Bijlage I: Berekeningen CO2 uitstoot 

 

CO2 uitstoot referentiesysteem gas:  

28,5 miljoen m3 gas respectievelijk 74 miljoen m3 gas is benodigd voor Scenario 1 en 2 (Zie H.7 “variabele 

kosten”) om de water- en warmtepompen te opereren. De CO2 uitstoot bedraagt hier 54.000 ton CO2/jaar 

respectievelijk 140.000 ton CO2/jaar voor Scenario 1 en 2. We maken hier gebruik van het gegeven dat 1m3 gas 

= 0,00189 ton CO2 [40]. 

 

CO2 uitstoot TEO+WKO-project: 

De CO2 uitstoot wordt bepaald door het aandeel primaire energie en de opwekking daarvan. Het aandeel 

primaire energie is de elektriciteit voor de warmtepomp en de circulatiepompen van de installatie (93.000MWh 

in Scenario 1 en 250.000MWh in Scenario 2, uitgerekend in Bijlage G.2).  

Voor de opwekking gaan we uit van een grijze opwekking in een centrale op aardgas (uitstoot 0,000475 ton 

CO2/kWh[5]). De CO2-uitstoot komt neer op 44.289 ton CO2/jaar voor Scenario 1 en 118.750 ton CO2/jaar voor 

Scenario 2.   

CO2 uitstoot van een windmolen is 8-34 gram CO2/kWh [41]. Nemende 34 gram CO2/kWh is de CO2 uitstoot 

voor het TEO+WKO-systeem op groene stroom 3100 ton CO2/jaar respectievelijk 8500 ton CO2/jaar. 

 

CO2 besparing gelijke investering in windmolenpark op land: 

Rekeningvoorbeeld Scenario 1. 

Kostprijs zelfde als Scenario 1: 200 miljoen euro. 

Hoeveel windmolens levert dat? Antwoord: 200miljoen/3,2miljoen euro per windmolen [42]= 62 windmolens 

van 2300kW. 

Hoeveel energie levert dat? Antwoord: 62windmolens x 3,2miljoen kWh/jaar per windmolen [43]= 

198.000MWh 

CO2 uitstoot door windmolen voor 198.000MWh = 198x10^6 kWh x 0,000034ton CO2/kWh [41]= 6700 ton CO2 

CO2 uitstoot door gastcentrale voor 198.000MWh = 198x10^6 kWh x 0,00049ton CO2/kWh [41]=97000ton CO2 

CO2 besparing = 90.000 ton CO2 besparing. 

 

Scenario 2 komt uit op 270.000ton CO2 besparing.
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