
 

Factsheet 4.3 
 

Hoe goed is stadsverwarming voor het behalen 
van milieudoelstellingen 
 
 
Welke types stadsverwarming zijn er? 
Er zijn twee hoofdconcepten: 

 Systemen gebaseerd op alleen de opwekking van warmte, zoals grote collec-
tieve ketels, warmtepompen, WKO (warmte en koudeopslag in aquifers), geo-
thermie, industriële afvalwarmte en (grootschalige) zonnecollectoren (toege-
past in Zweden) 

 Systemen gebaseerd op warmtekrachtkoppeling (WKK), waarbij de warmte een 
afvalproduct is van de productie van elektriciteit. 

 
Wat beïnvloed de milieuprestaties van stadsverwarming? 
De gebruikte technieken (zie hierboven) veroorzaken uiteenlopende milieuprestaties. 
Dat geldt ook voor de gebruikte brandstof (fossiele brandstoffen, biomassa, afval-
warmte, aard- of zonnewarmte, elektriciteit). In het algemeen leidt het gebruiken van 
biomassa, afvalwarmte, zonnewarmte en aardwarmte tot goede milieuprestaties. 
In het Ecoheat4cities project is in Europees verband een vergelijking gemaakt tussen 
verschillende types stadsverwarming. De vergelijking is gemaakt voor primaire energie-
gebruik, CO2-uitstoot en gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Een + geeft goede 
milieuprestaties aan, een – slechte en een 0 neutrale. 
 

Systeem Milieuprestaties 

Systeem Type Brandstof Primaire 
energiegebruik 

CO2-
emissies 

Hernieuwbaarheid 

Stadsverwarming 
(WKK) 

 Fossiel + 0 - 

Biomassa + + + 

Afvalverbranding + + + 

Stadsverwarming 
(alleen warmte) 

Ketel Fossiel - - - 

Biomassa + 0 + 

Afvalverbranding + + + 

Warmtepomp Elektriciteit - 0 0 

Geothermie/zon - + + + 

Industriële 
Afvalwarmte 

- + + + 

Individuele 
verwarming 

Ketels Fossiel - - - 

Biomassa + + + 

Elektriciteit - - - 

Warmtepompen Elektriciteit 0 0 0 

 
Hoe worden milieuprestaties van stadsverwarming en individuele verwar-
ming onderling vergeleken? 
Het label bestaat uit 3 beoordelingsfactoren (zie Factsheet 4.2): 

 het primaire energiegebruik van fossiele brandstoffen (f-factor), dat zo laag 
mogelijk moet zijn; 

 de CO2-emissies (K-factor), die zo laag mogelijk moet zijn; 
 het aandeel van hernieuwbare energie, dat zo hoog mogelijk moet zijn. 

 



 

In de figuur worden de verschillende systemen vergeleken op hun f- en K-factoren. De 
f-factor (primaire energie) is op de x-as weergegeven en de K-factor (CO2-uitstoot) op 
de y-as. Hoe meer in de linker beneden hoek, hoe beter de prestaties, hoe meer in de 
rechterbovenhoek hoe slechter de prestaties. 
De verschillende punten binnen de omcirkelde installatiegroepen refereren aan ver-
schillende subtypes binnen de groep (bv verschillende opwekkings-rendementen). 
 

 
 
De voordelen van stadsverwarming (WKK) zijn evident, zeker wanneer gebruikt wordt 
gemaakt van biomassa of afvalverbranding. In dat geval is de primaire energiefactor 
zelfs negatief omdat geen fossiele brandstoffen gebruikt worden en elektriciteit wordt 
opgewekt. Geothermie en het gebruik van afvalwarmte presteren ook goed. Dat geldt 
ook voor collectieve en individuele ketels, mits ze gebruik maken van biomassa of afval. 
Dit is echter makkelijker te realiseren in een collectieve installaties dan in een individu-
ele installatie. 
 
Meer weten? 
 Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl) of Willem van der Spoel 

(W.H.vanderSpoel@tudelft.nl). 
 Kijk voor de achtergrondrapporten op www.ecoheat4cities.eu en op 

www.woningkwaliteit2020.nl. 

 Euroheat & Power: http://www.euroheat.org. 
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