
2.0 Dit plan heeft de ambitie partijen bij elkaar te brengen om een ecosysteem in 
’t Zand Noord West te creëren, onder de werknaam ’t EcoZand. 
De term ecosysteem komt uit de natuur. Tussen de levende (dieren en plan          
ten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem) worden stromen en 
kringlopen op gang gehouden in een zeker evenwicht in een bepaald geogra-
fisch gebied.
In onze omgang met middelen en bronnen uit de natuur kun je op dit moment 
niet meer spreken van een ecosysteem, zeker als het gaat om onze behoefte 
aan energie waarmee we de aarde uitputten. Dat kan en moet anders, door 
het te zien als een ecosysteem waar we als gemeenschap circulair energie 
consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken.



 ’t Zand Noord-West, ook genoemd De Kop van ’t Zand, in ’s-Hertogenbosch 
is een buurt aan de rand van het centrum met veel betrokkenheid van de 
bewoners met name bij de vergroening van de buurt. Het is een buurt met 
relatief veel sociale woningbouw, waar drie woningbouwverenigingen actief 
zijn; BrabantWonen, Woonwijze en Zayaz. De samenstelling van het woning-
bestand bestaat vooral uit panden van de jaren rond 1900 tot ca. 1930 en ca. 
50% nieuwbouw uit de tachtiger jaren. Een deel van het oude woningbestand 
valt onder het beschermd stadsgezicht. De Willem II fabriek heeft de status 
van Rijksmonument en maakt deel uit van een “cultuurzone” met De Verka-

defabriek en de gebouwen van de voormalige mengvoederfabriek aan de 
Tramkade.
Deze buurt is als ecosysteem uitermate geschikt omdat er relatief weinig 
particulier bezit is, waardoor er, in eerste instantie, slechts enkele partijen in 
het project betrokken hoeven te worden. Voor woningcorporaties biedt een 
wijkgerichte aanpak voordelen, door de opschaling, zodat niet ieder pand 
afzonderlijk plan van aanpak behoeft, in deze diverse buurt wat betreft wo-
ningbouw. 
Daarnaast is het ook belangrijk de bewoners te motiveren en de samenwer-
king te zoeken met de particuliere woningbezitters en initiatieven in de aan-
grenzende delen van de wijk.

De uitdaging ligt erin om, in deze buurt, zowel oude als nieuwe huizen ener-
gieneutraal te maken en door een systeem van energielevering en afname te 
combineren. Als huurder wil ik ook een woning die voorbereid is op de nieuwe 
waarheid van een klimaatneutraal tijdperk. Een woningcorporatie moet vroeg 
of laat aan de slag met de energietransitie en is er ook bij gebaat dit collectief 
aan te pakken om zo kosten te besparen en financiële impulsen te bundelen. 



De ontwikkeling van het plan, een ecosysteem, zal geleidelijk moeten gebeu-
ren door randvoorwaarden te scheppen die deze mogelijk maken. Voor het 
ontstaan van een ecosysteem in de natuur geldt hetzelfde. Er moet eerst een 
biotoop, een natuurlijke leefomgeving, zijn. Pas dan kunnen geleidelijk plant 
en dier er leven en een kringloop vormen.
Een randvoorwaarde is het draagvlak van de bewoners en in praktische zin 
bijvoorbeeld woningisolatie of aanpassing van de energie-infrastructuur.

Het gebied waar het om gaat, ligt N/Z tussen de Boschdijkstraat en de Kem-
penlandstraat; op O/W tussen de Brugstraat en Boschveldweg. Centraal in 
het gebied ligt het Sint Luciaplein. De oppervlakte aan platte daken is ca 80% 
van het totale dakoppervlak. Het percentage “oude” en “nieuwe” huizen is 
ongeveer gelijk verdeeld 50%:50%.

Op macroniveau betekent dit dat het enorme dakoppervlak zich uitstekend 
leent voor de plaatsing van zonnepanelen. Een warmtenet kan daarnaast aan-
gesloten worden op andere systemen zoals een warmte-koude opslag(WKO). 
Een systeem van opslag van elektriciteit bijvoorbeeld op en onder het Sint 
Luciaplein kan het plaatje compleet maken.

Het plan

Het doel is te komen tot duurzaam en effectief systeem waarbij innovatie en 
creatief  “out of the box” denken een kans krijgen.

In de ontwikkeling van plan ’t Ecozand hebben zich verschillende macro en 
micro scenario’s aangediend. Zonder andere scenario’s af te schrijven, wordt 
het tijd voor heldere en duidelijke keuzes. Op de weg daar naartoe kan het zijn 
dat nieuwe ontwikkelingen of inzichten een andere keuze mogelijk maken. 

De  start
nu beginnen

Het is dus van belang de weg of de mogelijkheid voor andere keuzes aan te 
houden. 

Het draagvlak voor dit plan in de wijk is groeiende en er is een plan van aan-
pak waar de wijk nu op dit moment mee aan de slag kan.
Er is een buurtteam en ondersteuning van de Gemeente bij de ontwikkeling 
van het plan. De woningcorporaties zijn bereid de panden te isoleren tot mini-
maal label C en willen de communicatie open houden over de ontwikkelingen. 
Professioneel advies1 op basis van doorrekeningen hebben er toe geleid dat 
de volgende stappen zullen worden gezet.



Er wordt begonnen met een selectie van 20 woningen in een straat of een 
blok. Andere woningen kunnen zich later aansluiten. Het  ecosysteem kan 
stapsgewijs worden uitgebreid.

• Isolatie van het woningbestand op minimaal energielabel C
• Installatie warmtepomp zonnepanelen(PVT)2

• Aanleg van een Lage Temperatuur Warmtenet(LTW)3

• Een Warmte en Koude Opslag(WKO) bijvoorbeeld in het grondwater
• Aanpassing van de installaties op microniveau, de woningen

Isolatie

De woningcorporaties brengen het isolatieniveau van de 20 geselecteerde 
woningen en aansluitende woningen op minimaal label C of hoger. Eventuele 
geselecteerde particuliere woningen passen dit ook aan.
Het gemiddelde energielabel in ’t Zand is redelijk hoog. Om dit naar C op te 
trekken is relatief goedkoop en goed bruikbaar in het gekozen scenario.

Vaak is toepassing van HR++ glas en aanpassing van de dak of vloerisolatie al 
voldoende. Groene (sedum)daken zijn hier een goede keuze, die passen bij 
het karakter van de wijk. Het rendement van zonnepanelen is bovendien hoger 
door de koeling van het sedumdek.

De aanpak

Zonne energie

Op de daken komen zogeheten warmtepomp PVT-zonnepanelen2. Deze leve-
ren elektriciteit en warmte en kunnen worden aangesloten op een warmtenet 
of een warmtepomp. De warmte die de panelen opbrengen over het gehele 
jaar kunnen waarschijnlijk in de totale warmtebehoefte voorzien. 

Wat betreft de elektriciteit betreft zullen de zonnepanelen niet altijd in de 
behoefte kunnen voorzien. In dat geval is er een systeem genoemd “postco-
deroos”4 waarbij elektriciteit kan worden afgenomen van zonnepanelen in de 
buurt. Een overschot van elektriciteit kan tot 2023 een op een terug geleverd 
worden aan het elektriciteitsnet, dit wordt saldering genoemd.
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Warmtenet

Een warmtenet is in een stedelijke omgeving het ultieme middel om de ener-
gietransitie  mogelijk te maken. Met een isolatie op het niveau van label C is 
een Lage Temperatuur Warmtenet(LTW)3 mogelijk van +20oC. Men hoeft hier-
bij geen aanspraak te maken op anonieme, misschien vervuilende bronnen uit 
de industrie. Voor een aanzienlijk deel en misschien zelfs door het jaar heen in 
totaliteit, is het mogelijk zelf de warmte te produceren met de warmtepomp 
PVT-zonnepanelen2.
Als bron voor het warmtenet kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt 
van restwarmte van een datacenter of van de koeling van een supermarkt. 
Een zeer effectieve bron is thermische aardwarmte, hier zijn echter wettelijke 
voorschriften mogelijk een obstakel.

Warmte en Koude opslag

In de zomer is het warm en de warmte die wordt opgewekt wordt op dat 
moment niet gebruikt, maar kan bijvoorbeeld wel worden opgeslagen. Op dit 
moment kan dit bijvoorbeeld in het grondwater, zeker op deze plek ’t Zand in 
’s-Hertogenbosch.
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In de winter wordt koude opgeslagen in de zomer warmte, die vervolgens 
weer voor koeling of verwarming kunnen worden gebruikt.

De woningen

Voor de woningen aangesloten op het warmtenet wordt er een warmtepomp 
geplaatst. Deze is bij voorkeur collectief, voor een aantal woonlagen boven 
elkaar of huizen in een blok. Deze warmtepomp levert een warmte in de wo-
ning van 45oC. De bestaande verwarmingsradiatoren worden gerenoveerd tot 
radiatoren voor Lage Temperatuur Verwarming(LTV). 
Als er nog geen centrale verwarming in het pand aanwezig is kunnen er 
nieuwe LTV-radiatoren worden geplaatst of kan vloerverwarming worden aan 
gelegd. Altijd is van belang dat er efficiënt met energie wordt omgegaan, dus 
een moderne warmteregeling per ruimte. 

Daarnaast zijn er een paar aanpassingen noodzakelijk zoals een 2 fase 220V 
groep in de keuken voor electrisch koken en een tapwatervoorziening in de 
keuken van minimaal 55oC. Een kokend-water-kraan(quooker variant) is een 
goede optie omdat deze energie bespaart op het koken van water en de aan-
leg en het energieverbruik van een boiler.
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De woningen in de wijk zijn divers, maar kunnen grofweg worden onderver-
deeld in 3 bouwkarakteristieken en dus ook 3 microscenario’s:

Diversiteit

Micro scenario 1, Pand gebouwd na 1980

• Isolatieniveau optrekken naar minimaal energielabel C, mogelijk hoger 

• Het renoveren van radiatoren tot LTV-radiatoren. Bij energielabel A is   
  LTV+ verwarming mogelijk van >20oC. 

• Een 2 fase 220V groep in de keuken, inductiekookplaat en  
  een kokend-water-kraan(quooker variant). 

• In dit scenario betreft het vooral panden van ZayaZ.

Micro scenario 2, Pand gebouwd rond 1930

• Isolatieniveau optrekken naar minimaal energielabel C, misschien B 

• Het vervangen of renoveren van radiatoren tot LTV-radiatoren. 

• Een 2 fase 220V groep in de keuken, inductiekookplaat en  
 een kokend-water-kraan(quooker variant). 
 
• In dit scenario betreft het vooral panden van Woonwijze en ZayaZ.



Micro scenario 3, Monumentaal, Beschermd Stadsgezicht rond 1900

• Maatwerk en goed onderzoek is hier belangrijk 

• Isolatieniveau optrekken naar minimaal energielabel C, met  
maatregelen aan de binnenkant van het huis. Zoals een extra tochtdeur 
en waar noodzakelijk voorzetramen met HR++ glas. Dunne spouwmuuri-
solatie. Bij ontbreken van een kruipruimte vloerisolatie van binnenuit.

• Het renoveren, vervangen of nieuw plaatsen van LTV-radiatoren. Of 
vloerverwarming voor verwarming van de belangrijkste ruimtes en bij-
verwarming elders d.mv van plaatselijke infrarood verwarming5.Het prin-
cipe van een warmteregeling per ruimte is heel belangrijk in dit scenario, 
zoals mensen met een kachels bijvoorbeeld al gewend zijn. Ongebruikte 
ruimtes hoeven niet of minder verwarmd te worden. 

• Ontluchtingskanaal en schoorsteen gebruiken voor aanleg van warmte-
pomp, kabels en andere benodigde randapparatuur. 

• Voor tapwater kan hier worden gedacht aan een warmtepompboiler6 die 
ook zorgt voor een actieve ventilatie. Een andere optie voor tapwater is 
een warmtepomp die gebruik maakt van warmte van het rioolwater7. 

• Een 2 fase 220V groep en inductiekookplaat in de keuken, 

• In dit scenario betreft het vooral panden van BrabantWonen en ZayaZ.

Hoe is het platform opgebouwd?
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Mijn woning

Mijn buurt

Een ecosysteem voorziet zichzelf  maar is afhankelijk van de deelgenoten en 
middelen onderling. Het is vooral belangrijk in beweging te komen, als bewo-
ners, woningcorporaties, gemeente, netbeheerder en wie er verder als zoge-
heten stakeholder kan worden aangemerkt.

Op basis van deskundig advies en ervaringen bij andere energieprojecten, 
beginnen we als gezegd met ca. 20 woningen en leggen een warmtenet aan, 
gecombineerd met warmtepomppanelen. Het warmtenet is eigendom van 
een energiecoöperatie beheerd door de aangesloten bewoners, die lid zijn 
van de coöperatie. 

De gemeente ondersteunt en faciliteert via een online systeem8 de organisa-
tie van het energienetwerk. Daarnaast bemiddelt zij en verleent toegang tot 
het publieke domein.

Hoe  doen we dat



De Finish
 gaan voor de toekomst

Het warmtenet zelf wordt aangelegd door een derde partij bijvoorbeeld de 
netbeheerder. Tegelijkertijd wordt er combikabel(AC/DC), glasvezel en alle 
netwerkmogelijkheden met het zicht op de toekomst aangelegd.

De woningcorporaties brengen kostenneutraal het energieniveau van de wo-
ningen op orde. Bij aansluitingen op het warmtenet zorgen zij bovendien voor 
de aanleg van warmtepomp, elektra, kookgelegenheid, tapwater.

Een ecosysteem begint kleine en groeit uit en gaat over in een aangrenzend 
systeem. Ook het energienetwerk breidt zich zo uit kan weer aangesloten 
worden op een ander netwerk. Op deze manier kunnen tekorten of overschot-
ten aan energie worden uitgewisseld. Het is belangrijk de mogelijkheden tot 
ontwikkeling open te houden en innovaties niet uit de weg te gaan.

Zo is de pilot “Mengfabriek geeft energie”9 ,met een warmtebatterij, in de 
aangrenzende buurt aan de Tramkade. Er is er een samenwerkingsverband 
ontstaan met het initiatief dat zich bezighoudt met op termijn een Warmte 
Koude Opslag(WKO) in zout in de graansilo’s van de voormalige mengfabriek. 
Deze innovatieve optie met een hoog potentieel wordt scherp in de gaten 
gehouden. en sluit in visie en ontwikkeling goed aan op plan ‘t Ecozand.

Elektriciteit in de winter en de nacht is schaars. Overdag op zonnige dagen is 
er een overvloed aan elektriciteit. De oplossing hiervoor is een buurtbatterij, 
het liefst een waar voor de korte en de lange termijn elektriciteit kan worden 
opgeslagen.
Op de Universiteit van Delft is de battolyser10 ontwikkeld. Een relatief schone 
ijzer/nikkel batterij, die eenmaal opgeladen zeer efficient waterstof produ-
ceert.
Daarmee kan in de nacht elektriciteit worden betrokken van de batterij. In win-
ter kan met de opgeslagen waterstof elektriciteit worden geproduceerd met 
een brandstofcel.. De ontwikkelaar van dit concept heeft laten weten geïnte-
resseerd te zijn om hier in wijk een eerste pilot buurtbatterij te plaatsen.
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Als laatste, niet minder belangrijk, is de aanleg van een zogeheten microgrid11, 
een versterkt elektriciteitsnetwerk met combikabels1 met wisselstroom(AC) en 
gelijkstroom(DC) gecombineerd.
Daarnaast gelijkstroomaansluitingen in de woningen, dit omdat de meeste 
apparatuur op gelijkstroom werkt.. Iedere omzetting van gelijkstroom naar wis-
selstroom of omgekeerd kost ca 8% van het rendement. Als apparatuur direct 
met de gelijkstroom van de zonnepanelen gevoed wordt, scheelt dit 2x8% aan 
energie.

Alle keuzes gemaakt in dit document passen alle in een circulair ecosysteem 
als concept. Materiaalkeuzes zijn duurzaam, zeker op de lange termijn. Dit is 
een initiatief uit de buurt en in de ontwikkeling van het plan is het noodzakelijk 
rekening  te houden met andere initiatieven in de buurt.
’t Zand NW is een buurt met veel creativiteit en groene vingers. Met alles wat 
er speelt, zoals de verkeersdrukte in de Brugstraat, de mogelijke kap van de 
Platanen aan de Boschveldweg en de herinrichting van het Sint Luciaplein, is 
het belangrijk samen op te trekken en plannen op elkaar af te stemmen. Dan 
komt het allemaal goed met deze buurt.

Bronnen 
links & innovaties:

En verder

1. Rapport Nevision
2. Innovatieve warmtepomppanelen als bron voor warmtepomp - een aard-

gasvrije energieoplossing
3. Warmtenet
4. Postcoderoos
5. Carbon infrarood verwarming met vloerfolie 

maar ook met carbonverf
6. FerolliAqua1 plus HT warmtepompboiler
7. HeatCycle - warmte uit rioolwater
8. Buurtplatform omOns
9. Mengfabriek geeft energie
10. Eerste battolyser voor elektriciteitsopslag en waterstofproductie - TU Delft 

’Battolyser’ combineert batterij en waterstofproductie - KENNISLINK
11. Microgrid - Wikipedia 

The Green Village - Combi Cable

http://www.tzanddenbosch.nl/ez/wp-content/uploads/2019/09/190917-Rapport-Nevision-aardgasvrije-buurten-t-Zand.pdf
https://www.triplesolar.eu/home/particulieren/hoe-werkt-het/
https://www.triplesolar.eu/home/particulieren/hoe-werkt-het/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonder-aardgas/warmtenet-verwarmen-zonder-aardgas/
https://www.postcoderoosregeling.nl/
https://www.karbonik.nl/nl/
https://www.karbonik.nl/nl/producten-en-technologieen/carbo-e-paint
https://www.ferroli.com/media/1543831280.pdf
HeatCycle%20warmte%20uit%20rioolwater
http://www.omons.nl
https://www.burokade.nl/projecten/mengfabriek-geeft-energie/
https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/eerste-battolyser-voor-elektriciteitsopslag-en-waterstofproductie-in-groningen-dankzij-waddenfonds/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/battolyser-combineert-batterij-en-waterstofproductie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgrid
https://www.thegreenvillage.org/projects/combi-cable

