
AARDGASVRIJE NIEUWBOUW
De Broeckgouw: Klaar voor een duurzame toekomst

Waarom aardgasvrij?
Sinds 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij ontwikkeld en gebouwd worden. Voor 
de woningen in fase 9 & 10 van de Broeckgouw heeft de gemeente zelf voor aardgasvrij 
gekozen. De achterliggende motivatie ligt in het Klimaatakkoord van Parijs, waar alle 
ondertekenaars, waaronder Nederland, met elkaar hebben afgesproken dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius. Op nationaal niveau is het Klimaatakkoord vertaald 
naar het Nationaal Energie akkoord. Dat heeft vervolgens in een flinke duurzaamheidsopgave 
geresulteerd voor alle Nederlandse gemeenten. Daarbinnen is de overgang naar aardgasvrij 
één van de grootste uitdagingen. De gemeente Edam-Volendam pakt haar verantwoordelijkheid door 
niet langer te wachten en de Broeckgouw fase 9 & 10 al aardgasvrij te realiseren.

De woningen in de Broeckgouw krijgen een individuele 
bodemwarmtepomp (voor een beschrijving: zie verderop). Dit 
systeem heeft de gemeente met zorg gekozen, geadviseerd 
door specialisten en in overleg met de aannemer. 

Voordeel voor de kopers is dat zij later niet alsnog een 
aardgasvrij systeem moeten selecteren en inbouwen. Dat eerste 
is complex, dat laatste een enorme operatie die flinke (extra) 
kosten met zich meebrengt. Immers, het is niet de vraag of, 
maar wanneer we van het aardgas af gaan. Nu is het systeem 
onderdeel van de woning en als zodanig financierbaar.

De prijs van aardgas is de laatste jaren harder gestegen dan die 
van elektriciteit. Elektriciteit is de enige energiebron die de 
toekomstige bewoners van Broeckgouw nog nodig hebben. Het 
ziet er naar uit dat de politiek de belastingen op aardgas de 
komende jaren extra gaat verhogen, om mensen te stimuleren 
over te stappen op alternatieve energiebronnen. Van dit soort 
ontwikkelingen bent u niet langer afhankelijk. En nu we het toch 
over geld hebben: een aardgasvrije woning is inmiddels 
aanzienlijk meer waard dan een vergelijkbare woning die nog 
door aardgas wordt verwarmd.
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VOORDELEN VAN AARDGASVRIJ WAAROM EEN BODEMWARMTEBRON?
Er zijn meerdere aardgasvrije warmtesystemen. De gemeente 
heeft ze naast elkaar gelegd en samen met de aannemer en 
specialisten gekozen voor de individuele bodemwarmtepomp in 
eigendom van de koper. Waarom? Omdat het een systeem is dat 
zich in de praktijk heeft bewezen. 
Verder kun je met een bodemwarmtepomp je woning verwarmen 
en koelen. Belangrijk ook: een bodemwarmtepomp is een stil 
systeem dat relatief weinig ruimte in beslag neemt. Het is een 
apparaat ter grootte van een koelkast. De rest zit onzichtbaar in 
de grond.

DE WERKING: EERST ISOLEREN
Het principe is simpel: de warmteverliezen van de woning 
worden geminimaliseerd waardoor de warmtevraag wordt 
verminderd. De warmtepomp voorziet in de resterende 
warmtebehoefte. 

Wat betekent dit? De buitenschil van de woning wordt optimaal 
geïsoleerd en krijgt een hoge kierdichtheid. De aangeboden 
woning heeft triple (drievoudige) beglazing. Er wordt ook een 
douchepijp-WTW (Warmte Terug Winning) en balansventilatie 
met WTW toegepast. Het eerste wil zeggen dat het uitstromende 
warme water wordt benut om het benodigde tapwater opnieuw te 
verwarmen. Balansventilatie met WTW houdt in dat energie van 
de afgezogen binnenlucht door middel van een wisselaar wordt 
meegegeven aan de aangezogen buitenlucht. 

Sinds 1 juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij ontwikkeld en gebouwd worden. Voor 
de woningen in fase 9 & 10 van de Broeckgouw heeft de gemeente zelf voor aardgasvrij gekozen. De 
achterliggende motivatie ligt in het Klimaatakkoord van Parijs, waar alle ondertekenaars, waaronder 
Nederland, met elkaar hebben afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 
2 graden Celsius. Op nationaal niveau is het Klimaatakkoord vertaald naar het Nationaal Energie ak-
koord. Dat heeft vervolgens in een flinke duurzaamheidsopgave geresulteerd voor alle Nederlandse 
gemeenten. Daarbinnen is de overgang naar aardgasvrij één van de grootste uitdagingen. De gemeente 
Edam-Volendam pakt haar verantwoordelijkheid doorniet langer te wachten en de Broeckgouw fase 9 & 
10 al aardgasvrij te realiseren.



... DAN VERWARMEN
De warmte die nog nodig is voor de vloerverwarming en het 
tapwater, komt van de bodemwarmtepomp. Een 
bodemwarmtepomp gebruikt de bodem als bron. Door middel 
van een ‘bodemwarmtewisselaar’ onttrekt de warmtepomp 
warmte uit de bodem. De bodemwarmtewisselaar is een 
gesloten buizensysteem met daarin water. 

Door de isolerende werking van aarde heeft de bodem op 
geringe diepte al een redelijk constante temperatuur. Ideaal 
om je woning er in de winter mee te verwarmen met 
vloerverwarming en in de zomer mee te verkoelen met 
vloerkoeling.

Door middel van een meterslange plastic buis onder de 
woning wordt de warmte aan de bodem onttrokken en 
vervolgens door de warmtepomp afgegeven aan het 
verwarmingssysteem. In de zomer wordt warmte onttrokken 
aan de woning (koelen ), waarna deze wordt afgegeven aan 
de bodem. Dit proces herhaalt zich elk stookseizoen (winter en 
zomer) en resulteert in een comfortabel binnenklimaat.

DE RESTERENDE ENERGIEBEHOEFTE
De woning is voorzien van zes zonnepanelen op het dak. U 
heeft nog wel een aanvullende hoeveelheid elektriciteit nodig: 
deels voor gebouw gebonden energie, waaronder de 
warmtepomp, en deels voor huishoudelijke energie (verbruik 
van o.a. de wasmachine). Deze elektriciteit koopt u nog in bij 
een energiemaatschappij. De hoogte van de resterende 
energienota is niet vooraf in te schatten, omdat deze afhangt 
van uw gewoonten en gezinssamenstelling. De ervaring leert 
echter dat de energienota bij een woning als deze aanzienlijk 
lager ligt dan bij een woning die met aardgas wordt verwarmd.

VERWARMEN EN KOELEN
Bij dit systeem hoort een vloerverwarming. Via warmteafgifte 
via de vloer wordt de woning warm gehouden op de ingestelde 
temperatuur. In de zomer heeft dit systeem via de vloer 
bovendien een verkoelende werking van de woning. Wanneer 
de deuren en ramen niet te veel open staan, kan de woning op 
een aangename temperatuur gehouden worden, ook als het 
buiten erg warm is.
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Er zijn echter ook zaken waar u rekening 
mee moet houden. Wat kunt u wat dat 
betreft verwachten?

VLOERVERWARMING EN KOELING
Standaard wordt één thermostaat voor de hele woning 
geleverd en wordt de temperatuur in de hele woning op een 
constant niveau gehouden. Stel dat u het op de slaapkamer 
koeler wilt hebben. Dan kunt u daar bijvoorbeeld een raam 
openzetten. Dat heeft wel enige invloed op uw 
elektriciteitsrekening, maar dat geldt ook voor een 
verwarming met aardgas.  Wilt u het in een vertrek iets 
warmer hebben dan in de rest van de woning, bijvoorbeeld in 
de studeer- of werkkamer? Dan kunt u de aanschaf van een 
thermostaat per vertrek overwegen. Overleg dit met de 
woonadviseur. Het is wel zo dat het opwarmen (of afkoelen) 
van de woning relatief lang duurt, vandaar het advies de 
thermostaat dag en nacht op dezelfde constante temperatuur 
in te stellen. Er wordt een automatisch CO2-gestuurde 
ventilatie met WTW toegepast. Er hoeven geen ramen 
opengezet te worden om frisse lucht in huis te halen. De 
combinatie van CO2-gestuurde ventilatie en vloerverwarming 
zorgt zomers en ’s-winters voor een prettig binnenklimaat, 
zowel wat de temperatuur als de luchtkwaliteit betreft. De 
isolatie van de woning en de bodemwarmtepomp bepalen 
samen de temperatuur in huis. Stel dat het een warme zomer is. 
Bij u in huis is het aangenaam koel. Het koelingssysteem is geen 
airconditioning. Het systeem zal dan ook niet koelen tot de 
ingestelde temperatuur, maar de woning enkele graden koeler 
maken, dan het buiten is. Maar zet u deuren en ramen open, 
dan opent u de schil en stroomt de warme lucht binnen. De 
temperatuur stijgt.  

Het mooie is dat in de praktijk blijkt dat bewoners met dit 
systeem weinig tot geen behoefte hebben aan het openzetten 
van deuren en ramen. Het binnenklimaat is immers al prettig 
door de automatisch CO2-gestuurde ventilatie.

WARMWATER GEBRUIK
De woningen worden standaard geleverd met een 150 liter 
boiler voor warm water in de badkamer. Deze boiler levert circa 
265 liter tapwater van circa 38 graden Celsius 
(douchetemperatuur), waarmee je met een gemiddelde 
douchekop 50 minuten kunt douchen. De boiler staat standaard 
ingesteld op één keer verwarmen per 24 uur, maar indien 
gewenst kan de boiler, wanneer leeg, in circa anderhalf uur weer 
volledig opgewarmd worden. 
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• Een individueel systeem, in eigendom van de kopers.
• Verkoeling in de zomer.
• Een aangenaam binnenklimaat.
• Gebruiksgemak.
• Geen radiatoren die ruimte in beslag nemen.

En toch niet onbelangrijk: met een aardgasvrije woning draagt
u een steentje bij aan een leefbare wereld, voor uzelf en uw
naasten.

DE REGELS
De bodemwarmtepomp zorgt voor een lage 
temperatuurverwarming van de woning. Het advies is de 
thermostaat dag- en nacht op één dezelfde constante 
temperatuur in te stellen, en het systeem te laten zorgen voor 
een zo constant mogelijk binnenklimaat. Bijkomend voordeel van 
een vloerverwarming: er zijn geen radiatoren in de woning die 
plaats in beslag nemen. En er is minder luchtverplaatsing door 
de toepassing van de lage temperatuursverwarming via de vloer 
en daarmee nauwelijks verplaatsing van stofdeeltjes. Extra fijn 
voor mensen met gevoelige luchtwegen.

ONDERHOUD
Voor de kopers van een woning in de Broeckgouw fase 9 &10 
met een bodemwarmtepomp is ook vijf jaar onderhoud 
monitoring in de prijs inbegrepen. De leverancier van het 
systeem monitort het functioneren continu en op afstand. Is er 
een servicemelding, dan neemt het onderhoudsbedrijf contact 
met u op. Het monitoringssysteem kan de bewoner zo goed 
als real time informeren over het energie gebruik. De 
leverancier van het systeem onderhoudt naast de 
warmtepomp ook het PV-systeem . Verder reinigt hij de 
douche WTW en draagt zorg voor de vervanging van de filters 
van het ventilatiesysteem 

WAT BETEKENT AARDGASVRIJ VOOR HET WONEN?
De bodemwarmtepomp die voor de Broeckgouw 9 & 10 is 
geselecteerd, kent verschillende voordelen. Nog even op een 
rijtje:
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AARDGASVRIJE NIEUWBOUW
De vraag is natuurlijk: wat is een ‘gemiddelde douchekop’? 
Neemt een regen- of stortdouche? Wilt u een bad? Dan is 
wellicht de keuze voor een 200 liter boiler verstandig. Het 
warm water voor in de keuken wordt geregeld via een 
separate boiler. Denk van tevoren goed na over uw 
‘waterwensen’. Veel is mogelijk, maar bespreek dit vooraf 
met de woonadviseur.

UITBOUWEN EN VERBOUWEN
De warmtepomp is berekend op de standaard, uitstekend 
geïsoleerde woning met WTW. De woning kan uiteraard 
worden uitgebouwd. Daarvoor heeft de aannemer een aantal 
pakketten samengesteld. In die pakketten is ook het al dan 
niet aangepaste vermogen  van de warmtepomp 
meegenomen. Wilt u later zelf de woning uitbouwen? Dan is 
de isolatie van de uitbouw ook belangrijk en moet u misschien 
reeds bij aankoop van uw woning een zwaardere 
warmtepomp laten installeren. Belangrijk is dat u daar vooraf 
advies over inwint. 

Maar, als u over enkele jaren besluit uit te bouwen, dan is het 
niet mogelijk de bestaande warmtepomp hierop aan te 
passen. Denk hier vooraf goed over na en overleg dit met de 
woonadviseur!

KOKEN
Kopers kiezen zelf hun keuken. Koken in uw woning is 
bijvoorbeeld elektrisch. De afzuigkap die u kiest, moet op 
recirculatiebasis zijn. Immers: het is belangrijk de isolerende 
schil van de woning in tact te laten.

VLOERBEDEKKING
In verband met het toepassen van vloerverwarming, dient u 
hiermee met de vloer afwerking rekening te houden. 

SLOTSOM
Er is veel mogelijk. Maar bij een aardgasvrije woning is het 
belangrijk dat u zich vooraf al een aantal zaken afvraagt en 
vooraf een aantal zaken regelt. Bespreek uw woonwensen 
vervolgens goed met de woonadviseur van de aannemer. Hij 
of zij kan u adviseren en verder helpen in uw keuzes.


