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1

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TITELDIA

MEER WETEN?
Ga naar de instructie dia ‘VIDEO INSTRUCTIES’.
Deze vind je vooraan de presentatie of voeg je in via 
‘Start’ > ‘Nieuwe dia’

(KLANT)LOGO INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande logo 

d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op het 
pictogram om een nieuw logo in te voegen
(zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer het gewenste logo
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om het logo te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen 
- Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. 
Schaal met de bolletjes het logo en met de 
hoekjes het logokader.

Bijsnijden

4 Om er voor te zorgen dat het logo in zijn 
originele verhouding staat, ga naar de tab 
‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ – ‘Opmaak’
en klik op het pijltje onder de knop ‘Bijsnijden’. 
Kies ‘Aanpassen’.

Opvullen

Aanpassen

Gebruikersplatform Bodemenergie
Van het aardgas af in de bestaande bouw! Maar hoe dan?

21 september 2022

1 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (S)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

Onafhankelijk installatietechnisch adviesbureau (50 – 60 FTE)
Twee adviespijlers: 
• Installatietechniek (ontwerpteams voor projectontwikkelaars en 

vastgoedeigenaren)
• Energie en milieuadvies (studie- en ontwerpteam voor gebouw- & 

gebiedseigenaren en overheden)

Rik Molenaar
• Sr. adviseur duurzame energieopwekking & partner Techniplan Adviseurs
• Bestuurslid Branchevereniging Bodemenergie Nederland
• Kwaliteitsborging bodemenergie (BRL 6000-21_00 / auditor / gedragscode)
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Techniplan adviseurs bv

2

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (S)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•Waarom?

• Aardgas nodig voor verwarming & warm tapwater (en koken)
• Voorbeelden:
–Energie uit oppervlaktewater (Provincie Utrecht Nieuwegein)
–Verduurzaming bestaand stadsverwarmigsnet
–Proeftuin Palenstein Zoetermeer - PAG
–Verduurzaming bestaande woonwijk met flatgebouwen
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Van het aardgas af in de bestaande bouw! Maar hoe dan?

3 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.
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warme bron
koude bron

Techniek gebouw

Inkoppeling
stadsverarming 
Eneco
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25-09-2022

2

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

Financiële uitgangspunten:
• SDE++ subsidie: € 15,- /GJ
• Verkoopprijs warmte €   6,- /GJ +
• Totaal inkomsten € 21,- /GJ

Belangrijkste financiële resultaten:
• Positieve NCW na 8 tot 9 jaar, na 30 jaar circa 14 M€
•Na 15 jaar geen SDE++, daarna break-even (inkomsten = kosten)
• Financieel haalbaar bij inkoppeling op stadsverwarmingsnet tot circa 

10 kilometer vanaf oppervlaktewater
•Warmtepompcentrale dicht bij oppervlaktewater is beter dan WP-centrale dicht bij 

stadsverwarmingsnet (vanwege leidingkosten)
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Financieel

5 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•Hoge temperatuur warmtenetten (>70C) zijn niet geschikt om bestaande 
woonwijken aardgasvrij te maken.
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Stelling 1

6

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

• Aardgasvrij
• Planuitwerking (nog niet gerealiseerd)
• Circa 1.000 tot 1.100 woningen (appartementen)
• Voornamelijk flatgebouwen van woningcorporaties 
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Voorbeeld aardgasvrije wijk: Palenstein Zoetermeer

7 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•….
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Duurzame energie
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25-09-2022

3

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•….
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Duurzame energie
CV-ketels

9 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•Geothermie? / Waterstof? / Biomassa? / Biogas?
•Omgevingsenergiebronnen:
–Restwarmte?
–Water?
–Lucht 
–Bodem
•Opwekking
–Warmtepomp àelektriciteitsaansluiting (voldoende netcapaciteit?)
• Afgifte (bestaande woningen)
–Radiatoren en tapwaterbuffervaten (hoge temperatuur)
•Distributie
– Inpandig à individuele bemetering?
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Duurzame energie - Techniek
Techniek

Financiën

Organisatie

10

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

• Bodemenergie, want: 
–Beter opwekkingsrendement 
–Lager elektrisch aansluitvermogen
–Minder geluid
–Hogere investeringskosten worden terugverdiend in looptijd 30 jaar
–Energetische onbalans kan opgelost worden (buitenlucht)
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Duurzame energie - bodemenergie

11 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•….
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Duurzame energie
CV-ketels

Warme en koude 
bronnen

12
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4

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

• Concept 1 – Bronwaterdistributie naar techniekruimten
–Warmtepompen in techniekruimten
–Geluidsproductie onder woningen
– Iedere techniekruimte krijgt eigen elektrische aansluiting
–Relatief lage distributiekosten (bronleidingen ongeïsoleerd)
–Droge koeler op dak hoogste flatgebouwen voor regeneratie
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Duurzame energie

13 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•….
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Duurzame energie
Warmtepompen

Warme en koude 
bronnen

Droge koelers

14

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

• Concept 2 – enkele centrale techniekruimten
–Warmtepompen in centrale techniekruimten
–Geen geluidsproductie onder woningen
–Minder elektrische aansluitingen (minder energiebelasting)
–Hogere distributiekosten (HT-warmteleidingen geïsoleerd), meer energieverlies
–Droge koeler op dak hoogste flatgebouwen voor regeneratie
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Duurzame energie

15 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•….
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Duurzame energie
Warmtepompen

Warme en koude 
bronnen

Droge koelers

Àfleversets

16



25-09-2022

5

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

Warmtepomp-
centrale

warmtenet + afleversets 
in woningen

70/40ºC 3/7
Bodemenergie

pieklast
voorziening

•Geen koeling (afgiftesystemen)
•Wijkwarmtecentrale vanwege 

netbeheerwetgeving?
• Aardgasvrij vs. Aardgasarm
•Woonwijk met rijtjeswoningen?
• Luchtwarmtepompen vs. 

bodemwarmtepompen
wie betaalt de 
netbeheerderskosten?
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Technische overwegingen

Pomphuis

ZLTW-net + warmtepompen 
in woningen

14-6ºC 3/7
Bodemenergie

WP WP WP WP

individuele warmtepompen 
in woningen

WP WP WP WP

17 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•De energietransitie wordt onnodig duur als niet ook koeling en elektriciteit 
integraal meegenomen worden.
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Stelling 2

18

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

2. Financiën
• TCO (Total Cost of Ownership) benadering, 

CAPEX (investeringskosten) en OPEX 
(exploitatiekosten) over 30 jaar.
•Goede balans in (financiële) belangen 

Gebruiker / WoCo / Exploitant
•Wat zijn haalbare energietarieven? 
•Hoe ga je de energietarieven indexeren?
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Van techniekuitwerking naar haalbare BuCa
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BuCa WKO (nieuwbouw)
Investeringskosten traditioneel Investeringskosten WKO
BAK WKO Exploitatie traditioneel
Exploitatie WKO

Techniek

Financiën

Organisatie

19 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

•Als er een collectief warmtenet in de woonwijk komt moeten vanaf dat 
moment individuele (lucht)warmtepompen in die woonwijk verboden 
worden.
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Stelling 3

20



25-09-2022

6

VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

TEKST + AFBEELDING (M)

AFBEELDING INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding d.m.v. de ‘Backspace toets’. 
Klik op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. Zie voorbeeld:

2 Selecteer een afbeelding, en klik ‘Invoegen’.
Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ‘Naar achtergrond’, om de witte waas 
(rechterzijde slide) naar de voorgrond te krijgen.

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik 
op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met 
de bolletjes de afbeelding en met 
de hoekjes het afbeeldingskader. Bijsnijden

Naar voorgrond

Naar achtergrond

ICOON INVOEGEN OF OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande 

icoon d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op 
het pictogram om een icoon in te laden. 

1

Opvullen

Aanpassen

Om het icoon passend in het kader te krijgen, 
klik open tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ 
– ‘Opmaak’ en klik op het pijltje onder de knop 
‘Bijsnijden’, en kies vervolgens ‘Aanpassen’.

3. Organisatie
•Opdrachtgever 
• Belanghebbenden en verwachtingen
• Planning/fasering 
• Juridische aspecten
• Contracten / Vergunningen Etc.

Succesfactoren zitten vaak niet in techniek 
maar integraliteit van techniek, financiën 
en juridische/organisatorische 
randvoorwaarden met goede communicatie.
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Integrale aanpak noodzakelijk

 

Collectief 
ontwikkelaars 

Hoofdaannemer 

Exploitant WKO 
ESCo 

Gebouw-
ontwikkelaars 

Installateur WKO 

Coördinatieovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
Model ontw. en realisatieovereenkomst 
Model aansluitovereenkomst 
Model coördinatieovereenkomst (UAV) Aannemingsovereenkomst 

 

Ontw. en realisatieovereenkomst  

Aannemingsovereenkomst 

Per gebouw 

Techniek

Financiën

Organisatie

21 VOETTEKST (+ DOCUMENTCODE), 
DIA NUMMER EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

AFSLUITER

(KLANT)LOGO INVOEGEN/OPMAKEN
1 Wanneer nodig, verwijder het bestaande logo 

d.m.v. de ‘Backspace toets’. Klik op het 
pictogram om een nieuw logo in te voegen
(zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer het gewenste logo
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Om het logo te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen 
- Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. 
Schaal met de bolletjes het logo en met de 
hoekjes het logokader.

Bijsnijden

4 Om er voor te zorgen dat het logo in zijn 
originele verhouding staat, ga naar de tab 
‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’ – ‘Opmaak’
en klik op het pijltje onder de knop ‘Bijsnijden’. 
Kies ‘Aanpassen’.

Opvullen

Aanpassen

Meer weten? Neem contact op!

Techniplan Adviseurs bv / www.techniplan.nl
Watermanweg 102, Rotterdam

Rik Molenaar / rik.molenaar@techniplan.nl

Bedankt voor uw aandacht
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http://www.techniplan.nl/
mailto:rik.molenaar@techniplan.nl

