
Bedrijventerreinen Merwedeweg en De Corridor

Een overzicht van de meerwaarde van energiebesparing,
duurzame-energie-opwek en de energietransitie

Op bedrijventerreinen Merwedeweg en 
De Corridor zijn 185 bedrijven gevestigd. 
Zij zijn verdeeld over 46 gebouwen. De 
gunstige ligging langs de A2 maakt de 
terreinen een gewilde locatie. De terrei-
nen zijn dan ook constant in ontwikke-
ling. De dynamische aard biedt goede 
kansen voor verduurzaming. Daarmee 
kan bespaard worden op het verbruik 
van aardgas en elektra. Deze besparing 
leidt tot vermindering van de CO2-uit-
stoot.

Grote besparingsmogelijkheden komen 
voort uit het verminderen van de warm-

tevraag door betere isolatie en de e�ci-
ente opwekking van warmte met behulp 
van elektriciteit in plaats van aardgas. 
Daarnaast kan TL- en PL-verlichting 
worden vervangen door LED-verlichting.

In de elektriciteitsvraag kan vervolgens 
zo veel mogelijk worden voorzien door 
lokale zonnepanelen. Daarnaast is er bij 
deze bedrijventerreien potentie voor 
energie uit water en wind. Gebruik van 
deze bronnen voor het winnen van 
warmte en het opwekken van elektrici-
teit vermindert de CO2-uitstoot nog 
verder.

VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE EN DUURZAME GEBOUWEN
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Elektriciteitsnet (Stedin):

Momenteel hoge belasting van bedrijven en 
mobiliteit (snelladers).

Netuitbreiding in uitvoering, daarmee wordt 
capaciteit voor belasting uitgebreid.

Er is veel capaciteit voor teruglevering, 
daardoor zeer geschikt voor dakgebonden PV.

Voorbeeld van besparing

Isolatie dak en gevel
vooral bij kantoorruimten

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie aardgasverbruik:

Terugverdientijd in jaren:
0 4020

33%

29%

Warmtepomp

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie aardgasverbruik:

Toename elektraverbruik:

Terugverdientijd in jaren:
0 4015 25

100%

87%

44%

Erkende maatregelen
voor bedrijven met informatieplicht

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie aardgasverbruik:

Reductie elektraverbruik:

Terugverdientijd in jaren:
0 405

afhankelijk van gebouw

afhankelijk van gebouw

20%

LED-verlichting

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie elektraverbruik:

Terugverdientijd in jaren:
3 408

78%

7%

Isolatie vloer
vooral bij kantoorruimten

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie aardgasverbruik:

Terugverdientijd in jaren:

0 4015 25

37%

6%

HR++ glas
vooral bij kantoorruimten

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie aardgasverbruik:

Terugverdientijd in jaren:

0 403525

52%

17%

Zonnepanelen

Mogelijk bij dit gebied (% gebouwen):

Reductie elektraverbruik:

Terugverdientijd in jaren:
0 401510

83%

50-70%

Energiebesparing:
Aardgas: 100%
Elektra: 63%

Terugverdientijd:
18 jaar

CO2-reductie:
61%

Energiebesparing:
Aardgas: 100%
Elektra: 56%

Terugverdientijd:
11 jaar

CO2-reductie:
76%

Maatregelen:
HR++ glas
Warmtepomp
Zonnepanelen
LED-verlichting

Maatregelen:
Isolatie dak en gevel
Isolatie vloer
HR++ glas
Zonnepanelen
Warmtepomp

Voor twee voorbeeldgebouwen is de besparing van een combi-
natie van deze maatregelen berekend. Dit is gedaan voor twee 
fictieve maar typerende gebouwen in het gebied.

Kantoorgebouw (bouwjaar 2000) Kantoorgedeelte van bedrijfshal (bouwjaar 1987)

De berekeningen in dit document zijn gebaseerd op publiek beschikbare gegevens.
De berekende terugverdientijden houden geen rekening met subsidie. 
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Energiebesparing
LED verlichting
Aan de Merwedeweg en De Corridor staan veel gebouwen 
met TL- en PL-verlichting. Deze verlichting kan vervangen 
worden door e�ciënte LED-verlichting. 
+ Minder verbruik, langere levensduur > Lagere kosten 
voor verlichting.
+ Toepasbaar bij alle gebouwen met TL- en PL-verlichting
Veel gebouwen van voor 2016 hebben TL- en PL-verlich-
ting.

Isolerende maatregelen
Onder isolerende maatregelen vallen het toepassen van 
dak-, vloer- en gevelisolatie en het plaatsen van HR++ glas.
+ Minder warmteverlies > Lagere kosten voor verwarming.
+ Toepasbaar bij verwarmde ruimtes.
Geldt voor kantoorgebouw of kantoorgedeelte van groot-
handel.

Warmtepompen
De afgelopen decennia zijn veel gebouwen voorzien van 
HR-ketels. Tegenwoordig wordt in nieuwe gebouwen veel 
gebruik gemaakt van warmtepompen met een opwek-
kingsrendement van meer dan 300%. Warmtepompen 
gebruiken bovendien alleen elektriciteit.
+ E�ciëntere aardgasvrije opwekking > Toekomstbesten-
dig.
+ Toepasbaar bij voldoende geïsoleerde gebouwen (de 
meeste gebouwen van na 2002).

Erkende maatregelenlijst
Bedrijventerreinen Merwedeweg en De Corridor kennen 
36 adressen die informatieplichtig zijn. Dit houdt in dat 
hier verplicht een aantal maatregelen uit een standaardlijst 
moeten worden uitgevoerd. 
+ Maatregelen uit lijst altijd binnen 5 jaar terugverdiend > 
Verplichte uitvoering.
+ Verplicht voor bedrijven met verbruik >50.000 kWh of 
25.000 m3 aardgas.
Een informatieplichtig bedrijf moet mogelijkheden voor 
besparing melden en uitvoeren.

Kansen voor Duurzame Energie
Zonnepanelen
Er is aan de Merwedeweg en De Corridor veel dakopper-
vlak beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
+ Opwekking van eigen stroom > Lagere energierekening.
+ Toepasbaar op de meeste daken (een goede dakcon-
structie is een voorwaarde voor plaatsing).

Windenergie
Voor de U16-regio, waar de bedrijventerreinen Merwede-
weg en De Corridor deel van uitmaken, is een concept 
Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. In deze RES 
worden mogelijkheden voor windenergie langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal en bij bedrijventerreinen aangege-
ven.

Aquathermie
De Merwedeweg en De Corridor hebben een bijzondere 
locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De ligging in de 
buurt van een groot kanaal biedt mogelijkheden voor 
aquathermie. Dit houdt in dat water uit het kanaal in 
combinatie met een warmtepomp energie levert om 
gebouwen te verwarmen. Berekeningen geven aan dat het 
Amsterdam-Rijnkanaal ruim voldoende energie kan 
leveren om de bedrijventerreinen Merwedeweg en De 
Corridor van verwarming te voorzien.

Mogelijkheden voor Energietransitie
De energietransitie voor gebouwen is voor een groot deel 
gericht op de overgang naar aardgasvrij. Er bestaan 
verschillende beproefde mogelijkheden voor aardgasvrij 
opwarmen die hieronder beschreven worden. Een volledi-
ge transitie vergt dat daarnaast voor productieprocessen 
een aardgasvrij alternatief wordt gevonden.

All-electric
Door alle verwarmingsinstallaties op aardgas te vervangen 
door elektrische warmtepompen wordt het gebouwge-
bonden aardgasverbruik sterk gereduceerd. Het is belang-
rijk om hierin de netbeheerder te betrekken: wat is er 
nodig om het elektriciteitsnet gereed te maken voor de 
transitie?

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van geïsoleerde buizen die 
heet water transporteren. De warmte in dit water wordt bij 
de aangesloten gebouwen gebruikt voor verwarming. 
Daarmee is er op locatie geen warmteopwekker meer 
nodig en dus ook geen CO2-uitstoot als gevolg van 
verwarming. Het water wordt op een centrale locatie 
duurzaam verwarmd. Een warmtenet kan ook decentraal 
worden gevoed door bronnen van restwarmte.

Lokale opslag
Door lokaal warmte op te slaan kan in de zomer warmte 
verzameld worden die in de koude wintermaanden 
gebruikt kan worden. Voor koude geldt het omgekeerde. 
Hierdoor wordt de vraag naar warmte van buiten een wijk 
of gebied gereduceerd. Een systeem dat hiervoor gebruikt 
kan worden is een WKO (Warmte-Koude Opslag). Daarbij 
worden warmte en koude in de bodem opgeslagen om 
later gebruikt te worden.

Alternatief gas
Ook de overgang naar een alternatief gas kan een wijk of 
gebied aardgasvrij maken. Het gebruik van waterstof 
bijvoorbeeld voorkomt CO2-uitstoot. Het gebruik van een 
alternatief gas is vooral voordelig bij productieprocessen 
waarbij hoge temperaturen nodig zijn.

Geïnteresseerd in de besparingsmogelijkheden voor uw 
bedrijf? Neem voor meer informatie over de mogelijkhe-
den contact op met ECUB: info@ecub.nl.

Maatregelen Energiebesparing


