Stadsverwarming en de Rosariumbuurt
Een gesprek met Arno Harting, gemeente Utrecht

De zevende verdieping van het gemeentelijke Dienstenkantoor aan de Ravellaan kijkt uit
over het werkterrein: de stad Utrecht. Veel steen, torens, spoorrails en in de verte het
groen van het Wilhelminapark.
Onder de grond, onzichtbaar, een wijdvertakt netwerk van dubbele buizen die heet water
transporteren, opgewarmd met restwarmte van de elektriciteitscentrale Lage Weide.
Daar ligt de stadsverwarming of zoals oudere Utrechters het blijven zeggen: de
PEGUS*). Niet iedere Utrechtse wijk kan aanspraak maken op stadsverwarming. Blinde
vlekken zijn onder andere Oog in Al, Tuindorp, Lunetten, Hoograven en Zuilen. Maar in
de Rosariumbuurt zijn de aansluitmogelijkheden volop aanwezig.
We praten erover met Arno Harting, milieu-adviseur duurzaam bouwen en energie van
de gemeente Utrecht.

Nadelen van een kolengestookte CV-installatie in de 30-er jaren (bron: folder HEWAS-patent)

Hoe is het stadsverwarmingsnet tot stand gekomen?
‘De ontwikkeling van het Utrechtse stadsverwarmingsnet is begonnen vanuit de
elektriciteitscentrale aan de Nicolaas Beetsstraat in 1923 met het leveren van stoom en
heet water aan het naastgelegen Algemeen Ziekenhuis (later het AZU) aan de
Catharijnesingel. Van daaruit werd het binnenstadsnetwerk aangelegd.
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Centrale Nic. Beetsstraat in 1905

Toen de centrale-Nic.Beetsstraat uit zijn jasje groeide, nam de centrale Merwedekanaal
het in 1926 over, in de 50-er jaren op haar beurt opgevolgd door de centrale Lage
Weide. Deze (gasgestookte) centrale is momenteel eigendom van Nuon (dochter van het
Zweedse energiebedrijf Vattenfall) die de opgewekte warmte bij de warmteoverdrachtstations (WOS; in de bosjes van park Bloeyendael nabij de Rosariumbuurt
staat ook een WOS) doorgeeft aan distributeur Eneco. Het energiebedrijf Eneco is
verantwoordelijk voor het distributienetwerk van de stadsverwarming en voor de
doorlevering aan de afnemer.

Centrale Lage Weide, in aanbouw (1958, foto auteur)

In de 60-er en 70-er jaren werd het warmtenet verder uitgebreid met de nieuwe wijken
Kanaleneiland, Overvecht en Rijnsweerd. Met een systeem van hulpwarmtecentrales
werd geborgd dat de warmtelevering zeker gesteld wordt als de centrales aan het
Amsterdam-Rijnkanaal problemen hebben (calamiteitbestendig). In de 80-er jaren werd
de mega-bouwlocatie Nieuwegein aangekoppeld, al ging dat niet zonder slag of stoot.
Pas toen het energiebedrijf bereid was het ‘niet meer dan anders’-principe toe te passen

2

(dat nu ook in de Warmtewet is neergelegd), verstomden de protesten tegen de
gedwongen nering.
In de 90-er jaren volgde een verdere uitbreiding met het voormalige Utrechtse deel van
Leidsche Rijn,’ aldus Harting.

Stadsverwarming ten opzichte van een gewone CV-ketel zou aanzienlijk
milieuvriendelijker zijn. Hoe groot zijn die voordelen?
Harting: ‘Er is uitgerekend dat stadsverwarming 50% minder CO2-belastend is dan een
individuele gasgestookte verwarming. Die rekensom gaat op zolang we uitgaan van
restwarmte van een op aardgas gestookte centrale. Maar de elektriciteitsprijs is de
laatste tijd stevig gedaald, vooral door het aanbod uit andere bronnen zoals windenergie
en goedkope kolen uit de Verenigde Staten. Daardoor is de Nuon-centrale Lage Weide –
leverancier van warmte aan het Utrechtse stadsverwarmingsnet– in feite te duur
geworden voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte en loopt het
rendement en daarmee de milieuvriendelijkheid van de geleverde warmte terug. Te
hopen is dat dit een tijdelijk verschijnsel is. Wel is Nuon bezig met plannen voor een
biomassacentrale op Lage Weide naast de bestaande centrale. Die nieuwe centrale zou
mede geschikt zijn voor het verwerken van sloophout (klasse B-hout), dat in voldoende
mate beschikbaar is. Met zo’n centrale zou de CO2-belasting van het milieu tot 65%
minder kunnen worden dan bij conventionele CV-installaties. Maar op lange termijn biedt
mogelijk geothermie (het winnen van warmte op enkele kilometers diepte) nieuwe
kansen.’
Transmark Renewables begeeft zich o.a. op dat onderzoekspad. In Utrecht is tot nu toe
niet geboord, dus wie weet.

Je hoort vaak beweren dat de particuliere klant met stadsverwarming duurder uit is
dan met verwarming met een eigen aardgasinstallatie. Is dat zo?
‘Vergelijkend onderzoek (o.a. in Leidsche Rijn) toont aan dat stadsverwarming niet
wezenlijk duurder is dan een HR-ketel op aardgas. Gemakshalve worden componenten
als onderhoudsabonnement, reparaties en vervanging van de individuele gasketel om de
12 tot 15 jaar in de berekening vaak vergeten en staart men zich blind op de enkele
verbruikskosten zoals de jaarnota die aangeeft. Stadsverwarming is onderhoudsvrij,
milieuvriendelijk en biedt ten opzichte van aardgasverwarming veel gemak. De
stadsverwarmingsunit (afleverset) neemt bijvoorbeeld minder plaats in dan een HRketel.’
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Aanvraagformulier warmtelevering 30-er jaren

Wat kost gemiddeld een aansluiting op stadsverwarming in een bestaande
woning?
‘Alles is natuurlijk maatwerk, maar je moet rekenen met een paar duizend euro. Dat zijn
enerzijds de aanpassingen aan de installatie in de woning en anderzijds de aanleg van
de afleverset en de aansluiting op het netwerk in de straat. Meer informatie kan Eneco
geven,’ zegt Harting.
Los van de installatie, die door een (door Eneco erkende) verwarmingsinstallateur moet
plaatsvinden, brengt Eneco een vast bedrag voor de aansluiting in rekening (ongeveer
900 euro). Hoe hoog de kosten van een installatie uiteindelijk uitvallen, verschilt per
woning. Hangt de CV-ketel bijvoorbeeld op zolder, dan is ombouw naar een
stadsverwarmingsunit ingrijpender dan wanneer de ketel zich beneden in de kelder
bevindt.

In 1975 bedroegen de aansluitkosten 910 gulden
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Doet politiek Utrecht iets om stadsverwarming in bestaande wijken te promoten?
Zijn er bijvoorbeeld subsidies om de overstap naar stadsverwarming te
vergemakkelijken?
Het beeld is teleurstellend: subsidiemogelijkheden zijn er niet en de gemeenteraad doet
er in feite niets aan. Harting: ‘Warmtelevering is niet duurder dan een eigen
gasverwarming op lange termijn, dus de gemeente heeft gekozen om omschakeling naar
warmtelevering niet extra –financieel– te ondersteunen anders dan via
informatieverstrekking bij de mogelijke omschakeling.’ Ook al zou je dat niet verwachten
van partijen die milieu hoog in het vaandel hebben staan, het is geen politiek issue, en
subsidiëring al helemaal niet. Men kijkt naar de cijfers, concludeert dat daarmee niet te
scoren valt en laat vervolgens het onderwerp liggen. Misschien zou druk vanuit de
samenleving, bijvoorbeeld vanuit de Rosariumbuurt, daar verandering in kunnen
brengen.

Zo simpel ziet een SV-huisaansluiting er uit
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Wat mogen we van de Warmtewet**) verwachten?
De Warmtewet is in het leven geroepen ter bescherming van de kleinverbruiker tegen te
hoge prijzen van stadsverwarming en tegen faillissement van de warmteleverancier. De
wet zorgt ervoor dat de verbruiker van stadsverwarming niet duurder uit is dan de
verbruiker van een gasgestookte installatie. Nu is op de gehanteerde vergelijkings- en
berekeningsmethode misschien wel wat af te dingen, maar er is ten minste een helder en
transparant instrument waarmee al te grote verschillen en eventuele al te grote willekeur
gereguleerd worden. Mocht de warmteleverancier failliet gaan, dan neemt een ander de
verplichtingen over.

Waar de Vereniging Eigen Huis nogal een punt van maakt, is de gebondenheid aan
één leverancier van warmte. Hoe staat Harting daar tegenover?
‘Het is een realiteit dat we in Utrecht te maken hebben met maar één aanbieder van
warmte. Voor “democratisering” van de warmtelevering moet je niet in Utrecht zijn. En
dat zal –gegeven de situatie hier ter plaatse– ook niet snel veranderen. In Rotterdam
bijvoorbeeld worden de mogelijkheden onderzocht om iets te doen met overtollige
warmte uit het Botlekgebied (afvalverbranding, olieraffinaderijen).
Zeker nu de Warmtewet de verbruikskosten ten opzichte van gasverwarming heeft
dichtgetimmerd, is de gebondenheid aan een enkele leverancier in feite een puur
emotioneel punt. Het idee dat warmte leveren veel winst oplevert over de ruggen van de
kleinverbruiker, is overigens een fabeltje. De Autoriteit Consument en Markt (voorheen
Nederlandse MededingingsAutoriteit) heeft daar onderzoek naar gedaan. De meeste
stadsverwarmingsbedrijven blijken verliesgevend, alleen Eneco met warmtelevering in
Utrecht en Rotterdam maakt een bescheiden winst van 2 à 3%, maar dat is een
uitzondering,’ aldus Harting.

Onderhoud stadsverwarmingsnet
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Dreigt Stadsverwarming in oude wijken zoals de Rosariumbuurt een doodlopend
traject te worden, waar vroeg of laat de stekker uitgetrokken wordt?
Harting: ‘Op dit moment is de impuls om het stadsverwarmingsnet uit te breiden
bescheiden, al breidt Eneco het nog wel steeds stukje bij beetje uit zoals in Ondiep en
Geuzenwijk. Vooral vanwege de kosten van warmte-infrastructuur ten opzichte van
gasleidingen is Eneco echter iets terughoudender geworden. Als eenmaal de geplande
biomassacentrale van Nuon (waar Eneco vermoedelijk geld in zal steken) gerealiseerd
is, dan wordt de uitbreiding van het net aantrekkelijker. Nu is het aantal aansluitingen in
de stad ruim 35.000 afnemers. Dat kan dan meer worden.’
Overigens wijst de vervanging van bestaande stadsverwarmingsbuizen –zoals onlangs in
de Stolberglaan– er wel op dat Eneco in het net investeert en het dus niet op korte
termijn wil opgeven.
Ten slotte een goede raad: wie in een bestaande woning op stookkosten wil besparen
moet primair de isolatie van zijn woning onder de loep nemen. Pas daarna is de vraag
aan de orde: wordt het stadsverwarming of een gewone CV-ketel?

Netwerk Stadsverwarming Rosariumbuurt, okt. 2013
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*) PEGUS: Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf (1922-1988)
**) Wet van 17 juni 2013, Stb. 325/2013, inwerkingtreding 1-1-2014
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