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Missie: On a mission to zero emission! 
 

1. Linthorst Techniek  



On a mission to zero emission 



2. Wij maken energie 
 
2010: verleggen focus op verduurzamen bestaande bebouwing. 
  
2015: Winnaar Topsectoren energie demonstratie traject met TT68 innovatie. 

• Geen gasaansluiting nodig 
• Werkt op bestaande HT afgiftesystemen tot maximaal 80ºC 
• Levert tegelijkertijd zowel CV- als warm tapwater 
• COP tussen de 3,3 en 4,0 
• Gemiddelde terugverdientijd <12 jaar 
 
  

 

 

Snel en goedkoop van het gas af! 



Referentiecase 500 
wooneenheden Leiden 



3. Verduurzaming 500 woningen Aaltje Noorderwierlaan en Jacques Urlusplantsoen 

• 1,5 MW aan hoog temperatuur warmtepompen, 200 m3 bufferinstallatie, 1,5 MW cv-ketels. 
95% dekkingsgraad HT warmtepompen, eenvoudig uit te bereiden naar gas loos.  

• Geen bouwkundige aanpassingen 
• Geen technische aanpassingen in de flats 
• Gemiddelde investering per woning €4.000,-. 
• Investering bewoners is €0,- door ESCO warmtelevering met 30% lagere prijs dan cv-ketels.  



3. Verduurzaming 500 woningen Aaltje Noorderwierlaan en Jacques Urlusplantsoen 

• Warmtelasten huurders gemiddeld €596,- . 
• €290,- (33%) per jaar lager dan met cv-ketels / warmtenet.  



3.1 De techniek 

- Dry coolers op het dak 
- Bron in de grond voor 

de flat 
- Warmtepompen 

1.500kW max 80ºC in 
de technische ruimte 
+/- 40m2. 



Referentiecase inclusief 
bouwkundige verduurzaming 



Henri Dunantlaan Apeldoorn 
 verduurzaming 105 woningen uit eind jaren 60 

• 240 KW TT68 HT WP 
• Nieuwe afgifte, nieuwe draaiende delen en HR++ glas, spouwmuurisolatie. 
• 60% energie reductie, all electric warmte en warm tapwater voorziening 
• Investering totaal €20.000,- per woning. 
• Lening 100% via SVN 2,9% 15jaar.  
• Direct €120,- besparing per jaar tov individuele cv-ketels.   



  Conclusies 

- Centrale techniek met TT68 interessant vanaf +/-75 wooneenheden. 
- Zeer lage investering tov bijvoorbeeld NOM. (nul op de meter renovaties) 
- Ook interessant bij kwalitatief betere en jongere complexen. 
- WKO is wel een vereiste. (dus afhankelijk van de locatie)  
- Geen overlast bewoners, geen nieuw afgifte systeem nodig. 
- Zo ook zeer geschikt voor gastransitie op wijkniveau grondgebonden woningen. 
- All electric binnen handbereik en dus ook zeer eenvoudig energie neutraal.  
 

 



  

Bedankt voor uw aandacht 
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