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IN COMBINATIE MET EXTRA ISOLATIE, EN DECENTRALE 
ENERGIEPRODUCTIE EEN DUURZAME ONTWIKKELING 

Enexis streeft ernaar energie in woonwijken te transporteren op een betrouwbare en duurzame 
manier. En bovendien tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bij de aanleg van nieuwe 
woonwijken wordt Enexis steeds vaker gevraagd het gasdistributienet achterwege te laten en 
uitsluitend een elektriciteitsdistributienet aan te leggen. Dit is verantwoord onder bepaalde 
voorwaarden. 

VISIE 

In een volledig duurzame woonwijk waarbij lokaal relatief veel energie opgewekt wordt en relatief 
weinig energie nodig is voor ruimteverwarming, kan voor de uitwisseling van energie enkel een 
elektriciteitsnetwerk volstaan. Dit is een zogenaamde ‘all-electric’ woonwijk; een woonwijk waar geen 
gasnetwerk en ook geen warmtenetwerk ligt. De woningen in deze wijk zullen wel aan een aantal 
voorwaarden moeten voldoen: 
 

 Zeer goede isolatie 
 Energieopwekking met zonnepanelen of windmolens 
 Verwarming met warmtepompen zonder elektrische bijverwarming 

 
Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is het vanuit maatschappelijke kosten 
oogpunt van belang om naast het elektriciteitsnet ook een gasnet aan te leggen. 

ACHTERGROND 

Op dit moment liggen in verreweg de meeste woonwijken een gasdistributienet en een 
elektriciteitsdistributienet. Gemiddeld wordt ongeveer 80% van het totale energieverbruik van de 
woning geleverd via het gasdistributienet en zo’n 20% via het elektriciteitsnet. Het gas wordt 
hoofdzakelijk voor ruimteverwarming gebruikt. Bij een all-electric energienet worden de aanlegkosten 
van het gasdistributienet bespaard. De noodzakelijke warmte kan met elektrische warmtepompen 
geproduceerd worden. Zonder extra isolatie is echter een veelvoud van elektriciteit nodig om in de 
energiebehoefte te voorzien. Hierdoor is in een all-electric wijk een veel zwaarder elektriciteitsnet 
nodig en dit brengt hoge kosten met zich mee. Door goede isolatie kunnen deze kosten beperkt 
worden. Daarnaast kan er alleen van een volledig duurzame all-electric woonwijk gesproken worden, 
als naast een flinke hoeveelheid extra isolatie ook een flinke hoeveelheid elektriciteit lokaal en 
duurzaam opgewekt wordt.  

ZONNEPANELEN 

Het is mogelijk om alle toepassingen waarvoor gas gebruikt wordt te vervangen door elektriciteit. 
Elektriciteit is gemakkelijker duurzaam te produceren dan gas. Daarmee zijn all-electric wijken beter 
voorbereid op de toekomstige energievoorziening. Enexis stimuleert het decentraal opwekken van 
elektrische energie (zie www.zelfenergieproduceren.nl). Er zijn diverse manieren om duurzaam 
energie te produceren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zonnepanelen. 

 POSITION PAPER: 

 ALL-ELECTRIC WOONWIJK 



ELEKTRISCH VERVOER 

Enexis voorziet een toename van elektrisch vervoer in de komende jaren. Door slim om te gaan met 
het opladen van elektrische auto’s zal deze als energiebuffer gebruikt kunnen worden. Door een 
betere afstemming van vraag en aanbod kan hiermee een deel van de extra belasting op het 
elektriciteitsnet worden voorkomen. 

ISOLATIE EN ALTERNATIEVE VERWARMING 

In het ontwerp van woningen in een all-electric woonwijk moet rekening gehouden worden met het 
ontbreken van een gasnet. Er dient in ieder geval voldoende geïnvesteerd te worden in extra isolatie, 
veel meer dan de huidige NL-normen voorschrijven. Daarnaast moet de alternatieve manier van 
verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, correct afgestemd worden op de warmtebehoefte. 
Wanneer de alternatieve manier van verwarmen niet aan de warmtebehoefte kan voldoen, wordt soms 
alsnog een gasaansluiting aangevraagd. Doordat er al extra geïnvesteerd is in een verzwaard 
elektriciteitsnet, is het achteraf toevoegen van een gasdistributienet niet optimaal. De kosten van deze 
additionele investeringen komen uiteindelijk ten laste van de maatschappij. Aansluiting op een 
warmtenet is in enkele gevallen een optie. Dit zal echter alleen renderen als meerdere decennia 
goedkope restwarmte beschikbaar is. Veelal is dit niet het geval. 

ADVIES 

Bovenstaande illustreert dat het energieconcept voor nieuwbouwwijken een complex thema is waarin 
zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. Enexis denkt daarbij graag mee door bijvoorbeeld 
zitting te nemen in een klankbordgroep om deskundige en onafhankelijke inbreng te leveren vanuit 
haar invalshoek als netbeheerder. 
 
Voor het minimaliseren van de maatschappelijke kosten is het van belang dat Enexis direct bij het 
ontwerp van een duurzame woonwijk wordt betrokken. Mocht gekozen worden voor een all-electric 
woonwijk dan kan op die manier tijdig worden begonnen met de voorbereidingen voor een zwaarder 
elektriciteitsnet. Bij de keuze voor een allelectric woonwijk zal de klant hierover goed moeten worden 
geïnformeerd. In de koopovereenkomst van de woning kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat niet 
wordt voorzien in een gasaansluiting, zodat hierover ook in later stadium geen onduidelijkheden 
ontstaan.  
 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Paul Emans, 
Public Affairs, paul.emans@enexis.nl, 06 528 464 73 
 


