
Westerhelling:
200 appartementen (label E/F ?) 
500 m2 PVT-panelen i.c.m. 2 warmtepompen W/W à 70 kW (max 65 C̊)
2 gasketels à 461 kW voor de piekvraag
3 gasketels à 333 kW voor warm tapwater met buffervat

Jaarcijfers: CO2-uitstoot Bij € 0,75/m3 Bij € 2,15 /m3

Gasverbruik oorspronkelijk 137.123,5 m3 246.822,4 kg € 102.842,63 € 294.815,53
Gasverbruik nu    66.277   m3  119.298,6 kg €    49.707,75 € 142.495,55
Besparing 51,7%   70.846,5 m3     47.623,8 kg €    53.134,88 €  152.319,98

 € 0,22 /kWh € 0,24 /kWh
Elektriciteitsgebruik WP 192.843 kWh  44.353,9 kg
Elektriciteitsopbrengst PVT   56.112 kWh  12.905,8 kg
Elektriciteit uit net 136.731 kWh  31.448,1 kg € 30.080,82 € 32.815,44

CO2  uitstoot voorheen 246.822,4 kg
CO2 uitstoot nu 150.746,7 kg
Besparing CO2  96.075,7 kg 38,9 %

Er wordt dus 51,7% gas bespaard, maar door het meer-gebruik van elektriciteit voor de 
warmtepompen is de CO2  besparing dus maar 38,9%
Het roep de vraag op of de investering in 500 m2  PVT-panelen (vanaf € 500,-/m2) en de 
warmtepompen, qua CO2 besparing wel gerechtvaardigd is.
De financiële besparing bij “gewone” energieprijzen is € 23.054,06, bij hoge prijzen: € 119.504,54 per 
jaar. Bij grootgebruikersprijzen zijn de prijzen lager en is de besparing evenredig lager. 
Bij normale prijzen zal de terugverdientijd ruim 15 jaar bedragen. Alleen een aanhoudend hoge 
gasprijs zal dat verkorten.

Pas na verregaande isolatie (in 2030) zou een beter resultaat te verwachten zijn. Of dat voldoende is 
om daarna enkel met dit aantal PVT en warmtepompen (LT) de appartementen te verwarmen valt te 
bezien. Het e.e.a. zal afhangen van de isolatiegraad, de aanpassing van het warmtesysteem en het 
gedrag van de bewoners. Ook dan zal nog altijd water van > 60 C̊ nodig zijn als warm tapwater. 

Dit toont weer aan dat bestaande (oudere) bouw met enkel PVT-panelen en warmtepompen niet te 
verwarmen is. In het stookseizoen is LT-verwarming daar gewoon geen optie. 
Alleen met een hybride systeem (met piek-gasketels) of grote seizoens-warmteopslag kunnen PVT 
panelen een (dure) rol spelen. De bouw/aanleg van warmteopslag is een fikse kostenpost die de 
terugverdientijd evenredig zal verlengen
In het stookseizoen is de warmtevraag nou eenmaal het hoogst en de thermische en elektrische 
opbrengst van de panelen het laagst en moet je terugvallen op extern aangevoerde energie.

Het terugbrengen van de CO2 uitstoot is natuurlijk altijd toe te juichen, maar hij zal tenslotte 0 
moeten worden. In de bestaande bouw blijft dat een moeilijke opgave.  
Ook het BES systeem voor BB-oost doet dat in eerste instantie niet. Het is echter wel voorbereid om 
op nieuwe, duurzamere ontwikkelingen aangesloten te kunnen worden.
  
Daarbij spelen de kosten voor de woningeigenaar (particulier of WC) vanzelfsprekend een 
doorslaggevende rol.


