
EnergieKronenberg

EnergieKronenberg wil ervoor zorgen dat Kronenberg in 2030 
energieneutraal is. Dat betekent dat er dan net zoveel 
hernieuwbare energie (lokaal) wordt opgewekt als er 
wordt gebruikt. 

Missie

Maar hoe gaan we dat doen? Daarvoor hebben we drie mogelijke 
scenario’s onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Op dit moment verbruiken we in Kronenberg jaarlijks 17,2 GWh aan 
aardgas en stroom. Ruim 10 miljoen daarvan wordt gebruikt door 
woningen en kleinverbruikers. Als we geen maatregelen nemen, 
maar alleen energie gaan besparen, dan bereiken we in 2030 
mogelijk een verbruik van 14,9 GWh. De jaarlijkse kosten voor een 
zogenaamd woningequivalent* stijgen dan van 1.500 euro nu naar 
1.750 euro dan. 

*woningequivalent (weq) = een inschatting van de hoeveelheid warmte-energie nodig om 

een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm water te voorzien. 

Dat is nu ongeveer 1.500m3 gas. Let op: merendeel van de woningen in Kronenberg is groter 

dan gemiddeld in Nederland. Dit is dus exclusief de kosten voor eigen gebruik van elektra.

GWh =  eenheid voor energie en 

 is gelijk aan 1.000.000 kWh. 

Mio =  miljoen
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Hoe maken we Kronenberg energieneutraal?

Warmtenet
55 graden Waterstof

Energieopwek Energieopwek 

Investeringen

Woning isoleren op minimaal label B

Eigen keuze in snelheid en type maatregelen

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
lage temperatuurafgifte, warmtepomp en zonnepanelen

Kosten vergelijkbaar met nu

Verwachte warmtekosten per weq*  (schatting) 
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Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?
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Wat vraagt dit van woningeigenaren? 

Wat betekent dit voor heel Kronenberg?

Elektriciteitsnetwerk van Enexis moet verzwaard worden

1 windturbine in de regio

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Buitenunits warmtepompen in beeld en mogelijk hoorbaar

Kanttekening: buitenunits moeten goedkoper, 
stiller en efficiënter

Woning isoleren op minimaal label B

Vrijwel iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Buitengebied wordt/blijft all electric

Benodigde maatregelen: isolatie, ventilatie, 
warmtewisselaar en booster

Kosten 35% meer dan nu

Warmtenet in de kern

Elektriciteitsnetwerk verzwaren in buitengebied

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

1 ha met zonthermische panelen

Centrale warmtepomp

1 windturbine in de regio

Kanttekening: warmteopslag wordt nog weinig toegepast

Woning isoleren minder noodzakelijk

Iedereen moet tegelijkertijd meedoen

Kern en buitengebied gaan over op waterstof

CV-ketel moet aangepast worden 

Kosten 120% meer dan nu

Gasnet moet aangepast worden

3 windturbines in nabijheid

Zoveel mogelijk daken met zonnepanelen

Elektrolyzer en opslag in nabijheid

Kanttekening: nog weinig toegepast en nog erg duur

Benodigde energie 
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