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Summary 

As part of the most recent coalition agreement in the Netherlands a climate agreement has been presented 

which states that the built environment will be low in CO2 emissions in 2050. This means that on average 200.000 

houses and other buildings need to be disconnected from natural gas per year until 2050. Eneco Wamte & Koude 

has executed an internal study into the opportunities and growth opportunities as a result of the heat transition 

away from natural gas. As a result of this study Eneco Warmte & Koude’s new goal is a five-fold increase in heat 

delivery through district heating to ensure a continuation of the current market position. Heat delivery through 

district heating will need to increase from approximately 30PJ in 2017 to 150PJ in 2050. With this new goal Eneco 

Warmte & Koude can contribute to a decrease in CO2 in the built environment by 2050 as stated in the climate 

goals.  

In order to enable this transition from natural gas to district heating and to realize the connections in the built 

environment, infrastructure of the district heating network is needed. This means that the current district heating 

network needs to be condensed, expanded and reinforced and that entirely new district heating networks need 

to be constructed. Due to the shortage in technical operational staff the desired production cannot be realized; 

endangering the growth goals of Eneco Warmte & Koude. To increase the production, the lead time of the design 

and construction needs to be shortened. Technological innovations could possibly lead to a shortened lead time, 

increasing productivity.  

An example of one such innovation is the flexible stainless steel (RVS) pipe, which can be used as alternative for 

the traditional Steel-PUR-PE pipe up to a diameter of DN150. As a result of the high cost price of the flexible 

stainless steel pipe it is not applied in an open trench. It can, however, contribute to the increase of production 

with which the growth goals of Eneco Warmte & Koude up until 2050 can be realized. The goal of this research 

is to determine which effect the use of a flexible stainless steel pipe has on the cost and productivity within the 

lifecycle of the district heating network. This had led to the following research question:  

Which effect does the use of a flexible stainless steel heating pipe have on the cost and productivity within the 

lifecycle of the district heating network?  

The costs are determined based on a comparison of the total expected costs for the use of the traditional Steel-

PUR-PE-pipe and the flexible stainless steel pipe, throughout the technical lifetime. A distinction is made between 

productivity of labor and the total productivity. The productivity of labor is the total amount of activities within 

the lifecycle of a district heating network divided by the necessary man-hours. The total productivity is the 

relation between the financial input of all the productivity factors and the physical number of meters of district 

heating network as output.  

In order to answer the research question five different sub questions have been formulated and answered. First 

off the activities and expenses within all phases of the lifecycle of a district heating pipe were determined and 

registered in a final framework, based on literature and interviews with experts from the district heating sector. 

Using desk research in the sisNET-system the contribution of primary pipes up to and including diameter DN100 

and diameter DN150 to the total outdoor district heating network of Eneco Warmte & Koude is determined. 

Following this, two experiments have been executed during which FLEXWELL-pipes and Steel-PUR-PE-pipes were 

designed and applied in the field. During the experiments the man-hours were registered based on the 

observation of the activities within the design and construction phase. The actual expenses for the different cost 

items can be extracted from the SAP-system where the booked invoices are registered. The necessary man-hours 

and expenses for the Steel-PUR-PE-pipes in the exploitation phase are determined through desk research in the 

SAP-system, based on the registered man-hours and expenses in the last six years. The expected man-hours and 

expenses for the flexible stainless steel pipes are determined based on interviews with experts involved in the 

exploitation of district heating pipes. The costs due to heat loss in the exploitation phase have been calculated 

through desk research. The answers to the sub questions are used to fill in the final framework and to calculate, 
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compare and analyze the Life Cycle Cost, the productivity of labor and the total productivity of the applied Steel-

PUR-PE-pipes and the FLEXWELL-pipes.  

The results of the research are:  

 20% of the entire outdoor district heating network of Eneco is contributed by the primary pipes up to 

and including DN100. 31.1% is contributed by the primary pipes up to and including DN150.  

The Life Cycle Cost is calculated using the annuity method leading to an average yearly cost, as the technical 

lifetime of the two pipes is not the same.  

 Up to and including diameter DN100 the average yearly costs of the FLEXWELL-pipe is 4.9% higher, the 

productivity of labor 113% higher and the total productivity 4.7% lower than that of the Steel-PUR-PE-

pipe.  

 For diameter DN150 the average yearly costs of the FLEXWELL-pipe is 21.9% higher, the productivity of 

labor 136% higher and the total productivity 17.9% lower than that of the Steel-PUR-PE-pipe. 

 Up to and including diameter DN150 the average yearly costs of the FLEXWELL-pipe is 11% higher, the 

productivity of labor 121% higher and the total productivity 9.4% lower than that of the Steel-PUR-PE-

pipe.  

If the FLEXWELL-pipe up to and including diameter DN150 is applied as alternative for the Steel-PUR-PE-pipe the 

productivity of labor on the entire outdoor district heating network will increase by 37.5% and the total 

productivity will decrease by 2.9%. The average yearly costs of the FLEXWELL-pipe up to and including diameter 

DN150 are 11.0% higher than that of the Steel-PUR-PE-pipe.  

From the sensitivity analysis it is found that the average yearly costs of the FLEXWELL-pipe and the Steel-PUR-

PE-pipe up to and including DN150 are the same if the cost price of the FLEXWELL-pipe were to decrease by 20%. 

If the hourly costs of labor increases by 20% the difference between the average yearly costs of the FLEXWELL-

pipe and Steel-PUR-PE-pipe up to and including DN150 will decrease from 11.0% to 4.3%.  

The recommendation to Eneco Warmte & Koude is to use FLEXWELL-pipes for all the primary pipes up to and 

including DN100. Since the FLEXWELL-pipe up to and including DN100 can be applied to 20% of the total outdoor 

district heating network the total productivity of labor will increase by 22.6% and the current average yearly costs 

are ‘only’ 4.9% higher compared to the Steel-PUR-PE-pipe. Furthermore the Procurement department will be 

able to make price agreements with the supplier on the cost price of the FLEXWELL-pipe. If the cost price were 

to decrease by 20% the average yearly costs of the FLEXWELL-pipe up to and including DN150 would be equal to 

the Steel-PUR-PE-pipe. By applying the FLEXWELL-pipe up to and including DN150 the productivity of labor on 

the entire outdoor district heating network will increase by 37.5%. The last recommendation is to execute a 

number of pilots with the CASAFLEX-pipe to gain some experience with this pipe so that in the future it can be 

considered whether the CASAFLEX-pipe should be used instead of the FLEXWELL-pipe.  

The research method as well as the results and conclusions of the research have been discussed and checked 

with various experts and an advisory group within Eneco, thus increasing the internal validity. For the general 

application of the results and conclusion the research has been checked by an external reviewer from the district 

heating pipeline sector. From this follows that the conclusions are relevant for the entire district heating pipeline 

sector, thus increasing the external validity.   
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Samenvatting 

 
In het regeerakkoord is een klimaatakkoord aangekondigd dat ervan uitgaat dat de gebouwde omgeving in 2050 
volledig CO2-arm zal zijn. Dit betekent dat er gemiddeld 200.000 woningen en andere gebouwen per jaar 
aardgasvrij gemaakt moeten worden tot 2050. Eneco Warmte & Koude heeft een intern onderzoek laten 
uitvoeren naar de kansen en (groei)mogelijkheden door de warmtetransitie. De doelstelling van Eneco Warmte 
& Koude, naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek, is een vervijfvoudiging van de levering van 
warmte, om de huidige marktpositie te continueren. De levering van warmte zal moeten expanderen van circa 
30PJ in 2017 naar 150PJ in 2050. Hiermee kan Eneco Warmte & Koude ook een bijdrage leveren aan de in het 
regeerakkoord genoemde doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-arm te krijgen. 
 
Het aansluiten van eindgebruikers op een warmtenet, om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving mogelijk 
te maken, vraagt om infrastructuur van warmtenetten. Dat betekent dat de bestaande warmtenetten moeten 
worden verdicht, uitgebreid en verzwaard en dat hele nieuwe warmtenetten moeten worden uitgerold. Door de 
krapte van technisch uitvoerend personeel kan niet de gewenste productie behaald worden om versneld de 
warmtenetten aan te leggen. Hierin schuilt een potentieel gevaar voor de groeidoelstelling van Eneco Warmte 
& Koude. Om de productie te vergroten, zal de doorlooptijd van het ontwerpen en aanleggen van 
warmteleidingen verkort moeten worden. Technologische innovaties bieden wellicht de mogelijkheid om de 
doorlooptijd te verkorten, waardoor de productiviteit kan toenemen. 
 
Een voorbeeld van zo’n nieuw product is de flexibele roestvaststalen (RVS) leiding, die als alternatief kan worden 
toegepast voor de traditionele Staal-PUR-PE-leiding tot en met een diameter DN150. Vanwege de hoge kostprijs 
van de flexibele RVS-leiding wordt de leiding niet toegepast als veldstrekking in de opensleuf. De leiding kan 
echter wel een bijdrage leveren aan het vergroten van de productie waardoor de groeidoelstelling van Eneco 
Warmte & Koude tot 2050 mogelijk wel gehaald kan worden. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen 
welk effect het toepassen van een flexibele RVS-warmteleiding heeft op de kosten en productiviteit binnen de 
levenscyclus van het warmtenet. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
 
Welk effect heeft het toepassen van een flexibele RVS-warmteleiding op de kosten en de productiviteit binnen 
de levenscyclus van het warmtenet? 
 
De kosten zijn hierbij bepaald op basis van een vergelijking tussen de totaal verwachte kosten voor de 
concurrerende toepassing van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding, gedurende de 
technische levensduur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsproductiviteit en totale productiviteit. 
Arbeidsproductiviteit is het gehele aantal activiteiten binnen de levenscyclus van een warmtenet gedeeld door 
de daarvoor benodigde manuren. De totale productiviteit is de relatie tussen de financiële input van alle 
productiefactoren en het fysieke aantal meters warmtenet als output. 
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn vijf deelvragen opgesteld en beantwoord. Als eerste 
zijn de activiteiten en kostenposten binnen alle fases van de levenscyclus van een warmteleiding bepaald, aan 
de hand van literatuur en interviews met experts uit de warmteleidingenbranche en vastgelegd in een definitief 
raamwerk. Met deskonderzoek in het sisNET-systeem is vastgesteld wat het aandeel van primaire leidingen tot 
en met diameter DN100 en tot en met diameter DN150 op het totale uitpandige warmtenet van Eneco Warmte 
& Koude is. Vervolgens zijn twee experimenten uitgevoerd waarbij daadwerkelijk FLEXWELL-leidingen en Staal-
PUR-PE-leidingen zijn ontworpen en aangelegd. Tijdens de experimenten zijn de manuren gemeten op basis van 
observatie van de activiteiten in de ontwerp- en aanlegfase. De werkelijke uitgaven voor de kostenposten komen 
uit het SAP-systeem, waar de geboekte facturen in zijn verwerkt. De benodigde manuren en uitgaven voor de 
Staal-PUR-PE-leiding in de exploitatiefase zijn bepaald met deskonderzoek in het SAP-systeem, op basis van de 
geboekte manuren en uitgaven van de laatste zes jaar. De te verwachte manuren en uitgaven voor de flexibele 
RVS-leiding zijn bepaald aan de hand van interviews met experts uit de exploitatiefase van de 
warmteleidingenbranche. De uitgaven door de warmteverliezen in de exploitatiefase zijn met deskonderzoek 
berekend. De antwoorden op de deelvragen zijn gebruikt om het definitieve raamwerk in te vullen en om de Life 
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Cycle Costing, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit van de toegepaste Staal-PUR-PE-leiding en 
toegepaste FLEXWELL-leiding te berekenen, vergelijken en analyseren.  
 
De resultaten van het onderzoek zijn: 
 

 Het percentage van de primaire leidingen tot en met DN100 op het gehele uitpandige wamtenet van 
Eneco Warmte & Koude is 20,0% en het percentage van de primaire leidingen tot en met DN150 op het 
gehele uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude is 31,1% . 

 
De Life Cycle Costing is berekend met de annuïteitenmethode waardoor de Life Cycle Costing is uitgedrukt als 
gemiddelde jaarlijkse kosten omdat de technische levensduur van de twee leiding opties niet gelijk is.  
 

 Tot en met diameter DN100 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 4,9% hoger, 
de arbeidsproductiviteit 113% hoger en de totale productiviteit 4,7% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 

 Bij diameter DN150 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 21,9% hoger, de 
arbeidsproductiviteit 136% hoger en de totale productiviteit 17,9% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 

 Tot en met diameter DN150 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 11,0% hoger, 
de arbeidsproductiviteit 121% hoger en de totale productiviteit 9,4% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 
Als de FLEXWELL-leiding tot en met DN150 wordt toegepast als alternatief voor de Staal-PUR-PE-leiding, zal op 
het hele uitpandige warmtenet de arbeidsproductiviteit met 37,5% stijgen en de totale productiviteit met 2,9% 
dalen. De gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en met diameter DN150 zijn 11,0% hoger 
dan die van de Staal-PUR-PE-leiding.  
 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en met DN150 
en de Staal-PUR-PE-leiding gelijk zijn als de kostprijs van de FLEXWELL-leiding 20% zal zakken. Als de uurtarieven 
van arbeid 20% stijgen zal het verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en 
met diameter DN150 en de Staal-PUR-PE-leiding dalen van 11,0% naar 4,3%. 
 
De aanbeveling aan Eneco Warmte & Koude is om voor alle primaire leiding tot en met DN100, FLEXWELL-
leidingen toe te passen. Doordat de FLEXWELL-leiding tot en met DN100 op 20% van het totale uitpandige 
warmtenet kan worden toegepast, zal de totale arbeidsproductiviteit met 22,6% stijgen en zijn de huidige 
gemiddelde jaarlijkse kosten ‘slechts’ 4,9% hoger dan die van de Staal-PUR-PE-leiding. Daarnaast zal de afdeling 
Inkoop prijsafspraken kunnen maken over de kostprijs van de FLEXWELL-leiding met de leverancier. Als de 
kostprijs met 20% zal daalt, zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en met DN150 en 
de Staal-PUR-PE-leiding gelijk. Bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding tot en met DN150, zal de 
arbeidsproductiviteit met 37,5% stijgen op het totale uitpandige warmtenet. De laatste aanbeveling is om een 
aantal pilots uit te voeren met de CASAFLEX-leiding, om ervaring op te doen met deze leiding, zodat in de 
toekomst overwogen kan worden om de CASAFLEX-leiding toe te passen in plaats van de FLEXWELL-leiding.  
 
De onderzoeksmethoden met de resultaten en conclusies van het onderzoek zijn intern besproken en 
gecontroleerd met verschillende deskundigen en een klankbordgroep waarmee de interne validiteit verhoogd is. 
Voor de generaliseerbaarheid van de resultaten en de conclusies is het onderzoek door een externe recensent 
uit de warmteleidingenbranche beoordeeld. Daaruit volgt dat de conclusies voor de gehele 
warmteleidingenbranche van toepassing zijn waarmee de externe validiteit verhoogd is.  
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Voorwoord 
 
Dit afstudeerrapport is het laatste onderdeel van de opleiding Master of Pipeline Technology. Het onderwerp 
sluit nauw aan bij de uitdagingen waar we als warmteleidingenbranche en maatschappij voor staan, zoals het 
versnellen van de energietransitie. Het op grote schaal uitrollen van warmtenetten heeft grote impact op de 
samenleving. In combinatie met de afname van het aantal arbeidskrachten in de techniek de afgelopen jaren, is 
het thema zeer actueel. Er wordt vanuit diverse invalshoeken nagedacht over hoe we de energietransitie kunnen 
realiseren. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van het inzetten van een ander type 
buisleiding voor het uitrollen van de toekomstige warmtenetten op de productiviteit en de kosten. Ik ben dan 
ook enorm trots om jullie dit afstudeerrapport te mogen aanbieden. 
 
Tijdens het onderzoek heb ik van diverse mensen hulp gehad, die ik dan ook bij dezen wil bedanken. In de eerste 
plaats wil ik mijn collega’s binnen Eneco Warmte & Koude bedanken voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt, de 
openhartigheid en het beantwoorden van al mijn vragen. In het bijzonder wil ik de volgende personen bedanken: 
de heer Frank Coumans, mijn bedrijfsbegeleider vanuit Eneco, voor het mogelijk maken van het onderzoek, zowel 
financieel als voor de benodigde tijd; mevrouw Jolanda Botke en de heer Christoph Maria Ravensloot, voor de 
begeleiding vanuit de opleiding, de kritische feedback op het PVA, de methodologie van het onderzoek en de 
procesbewaking; de heren Wilco Nap en Edwin Kramer voor het reviewen van het rapport en tot slot de heer 
Maurice Verhulst, voor alle medewerking als leverancier van de flexibele RVS-leidingen, om de experimenten 
binnen de gestelde termijnen te kunnen realiseren. 
 
Uiteraard wil ik ook mijn vrouw Linda, ouders en schoonouders enorm danken voor alle steun die ik de afgelopen 
drie jaar heb mogen ontvangen. Jullie stonden altijd voor me klaar en zonder jullie had ik niet deze opleiding 
kunnen afronden. Mijn dochters Julia en Sara wil ik danken voor de lieve ingesproken berichtjes die jullie me 
stuurden als ik door de opleiding niet thuis was. Speciale dank heb ik voor Richard Vroom, die vaak het rapport 
tekstueel heeft nagelezen en met taalkundige verbetervoorstellen kwam. 
 
Als laatste wil ik mijn medestudenten danken voor de onvergetelijke tijd die we samen hebben doorgebracht. 
We hebben veel van elkaar geleerd en ervoor gezorgd dat we gemotiveerd bleven.  
 
Het schrijven van het voorwoord geeft een dubbel gevoel. Enerzijds is er de opluchting dat het einde van het 
traject dat ik drie jaar geleden ben ingegaan eindelijk inzicht komt. Anderzijds is het ook wel jammer dat het bijna 
voorbij is. Het is een hele leuke en leerzame periode geweest. Ik zal met plezier terugdenken aan het leren 
kennen van veel nieuwe mensen, de gezellige avondjes napraten na lange dagen les en het gezamenlijk eten, 
waarbij veel gelachen is.  
 
 
Niels van Schie, 
 
maart, 2019 
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1 Inleiding 
In het regeerakkoord is een klimaatakkoord aangekondigd dat er vanuit gaat dat de gebouwde omgeving in 2050 
volledig CO2-arm zal zijn. De gebouwde omgeving is goed voor ruim 30% van het totale energieverbruik in 
Nederland. Voor de energiebehoefte in de gebouwde omgeving wordt nu voor 90% aardgas gebruikt. Als de 
gebouwde omgeving in 2050 volledig CO2-arm moet zijn, betekent dit dat er gemiddeld 200.000 woningen en 
andere gebouwen per jaar aardgasvrij gemaakt moeten worden tot 2050 (Wiebes, 2018). In hetzelfde 
regeerakkoord staat, dat voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de 
aansluitplicht op het gasnet vervangen wordt door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak 
kunnen maken op een toereikende aansluiting op bijvoorbeeld een warmtenet. Voor het aansluiten van 
eindgebruikers op een warmtenet, om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving mogelijk te maken, is 
infrastructuur van warmtenetten nodig. 
 
Vooruitlopend op de doelstellingen uit het regeerakkoord en het aangekondigde klimaatakkoord heeft Eneco 
Warmte & Koude een intern onderzoek laten uitvoeren naar de kansen en (groei)mogelijkheden door de 
warmtetransitie (Speelman & Vermeltfoort, 2017). Uit het onderzoek blijkt dat een verschuiving plaats zal vinden 
van een kleiner naar een groter aandeel van alternatieve warmtevoorzieningen als vervanging voor warmte uit 
aardgas in de totale warmtebehoefte in de gebouwde omgeving. Daarnaast blijkt uit de studie dat de potentiële 
warmtevraag, in de markt waarin Eneco Warmte & Koude zich bevindt als alternatief voor aardgas, tussen de 
90PJ en 290 PJ zal zijn in 2050. In 2017 leverde Eneco Warmte & Koude als marktleider in Nederland, met de 
warmte- en WKO-netten 29,7 PJ aan warmte-energie. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Eneco Warmte 
& Koude het doel gesteld om de warmtelevering te vervijfvoudigen, om zodoende de huidige marktpositie te 
continueren. De levering van warmte-energie zal moeten expanderen van circa 30PJ in 2017 naar 150PJ in 2050. 
Hiermee kan Eneco Warmte & Koude ook een bijdrage leveren aan de eerder genoemde doelstellingen om de 
gebouwde omgeving in 2050 CO2-arm te krijgen.  

 
Groei van een organisatie kan gerealiseerd worden door autonome groei en/of door acquisitiegroei (Slippers, 
2012). Acquisitiegroei, het overnemen van andere organisaties, kan ervoor zorgen dat de groeidoelstellingen van 
Eneco Warmte & Koude gerealiseerd worden, maar draagt niet bij aan de doelstellingen van het regeerakkoord 
en het aangekondigde klimaatakkoord voor heel Nederland. Daarom zal hier niet verder op ingegaan worden. 
Autonome groei ontstaat als individuele werknemers, teams en de organisatie als geheel verbeterd worden 
(Berkman, 2013). Het marktaandeel zal toenemen doordat de processen geoptimaliseerd zijn, waardoor de 
productiviteit kwalitatief en kwantitatief omhoog gaat (Stevens, 2018). Om een aantal kritische (klant)processen 
te verbeteren, heeft Eneco Warmte & Koude het “Big-Fiveprogramma” (Eneco Warmte & Koude, 2017) 
geïmplementeerd. Het Big-Fiveprogramma is gericht op de kansen in de markt voor commercie, het verbeteren 
van klantprocessen, het slimmer maken van het bestaande warmtenet met data, efficiëntere interne processen 
en het verbeteren van de facturatie. Het Big-Fiveprogramma heeft echter geen betrekking op de productie van 
het aanleggen van warmteleidingen.  
  
Om de warmtelevering te vervijfvoudigen, zal in de gebouwde omgeving veel aangesloten moeten worden. Dat 
betekent dat de bestaande warmtenetten verdicht, uitgebreid en verzwaard moeten worden en dat hele nieuwe 
warmtenetten uitgerold moeten worden. Daarnaast moeten de netten gedurende minimaal dertig jaar 
geëxploiteerd en onderhouden worden. Door de systeemeisen van de traditionele warmteleidingen (Staal-PUR-
PE-leidingen) zijn de warmtenetten complex en arbeidsintensief in ontwerp, aanleg en onderhoud. De 
complexiteit van het systeem zorgt ervoor dat de aanlegsnelheid beperkt is en veel ruimte nodig heeft in de 
overvolle ondergrond. Hierdoor ontstaat gedurende de aanleg veel belemmeringen van de bereikbaarheid en 
het woongenot van de omgeving. Door de tijdelijke overlast is de kans groot dat er weerstand ontstaat in de 
samenleving tegen het aanleggen van warmtenetten. Dit kan van invloed zijn op de bestuurlijke besluitvorming 
en kan de projecten vertragen (Kleijne, 2015). Hierin schuilt een potentieel gevaar voor de groeidoelstelling van 
Eneco Warmte & Koude. Door de krapte van technisch uitvoerend personeel kan niet de gewenste productie 
gehaald worden om versneld de warmtenetten aan te leggen. De aannemers kunnen nu al het werk niet meer 
aan, waardoor projecten worden uitgesteld. Het tekort aan technisch personeel blijft groeien (UWV, 2018) en er 
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ontstaan grote knelpunten door de verhouding tussen het aantal technische werknemers dat de arbeidsmarkt 
nieuw betreedt en verlaat en de vraag uit de arbeidsmarkt de komende jaren (ROA. 2017). 

 
Om de productie te vergroten, zal de doorlooptijd van het ontwerpen en aanleggen van warmteleidingen verkort 
moeten worden (Lean Improvers, 2018). Dat kan als door hetzelfde aantal werknemers meer geproduceerd 
wordt in dezelfde totale tijd. Technologische innovaties bieden wellicht de mogelijkheid om de doorlooptijd te 
verkorten, waardoor de productiviteit zal toenemen (Luijck et al., 2005). Technologische innovaties zijn onder te 
verdelen in procesinnovaties en productinnovaties. Procesinnovatie biedt de mogelijkheid om efficiënter te 
werken. Productinnovatie is het toepassen van een nieuw product waardoor de productiviteit omhoog kan gaan 
(Van der Wiel & Van Leeuwen, 2003).  
 
Een voorbeeld van zo’n nieuw product is de flexibele roestvaststalen (RVS) leiding, die als alternatief kan worden 
toegepast voor de traditionele Staal-PUR-PE-leiding tot en met een diameter DN150. De flexibele RVS-leiding 
wordt vanwege de kostprijs door Eneco Warmte & Koude vooralsnog beperkt toegepast bij horizontaal 
gestuurde boringen (HDD) in stedelijke omgeving waar geen uitlegruimte is voor de boorstreng. De flexibele RVS-
leiding is ook toepasbaar als veldstrekking in de opensleuf, maar wordt door Eneco Warmte & Koude vanwege 
de kostprijs hiervoor niet gebruikt. De flexibele RVS-leidingen hebben onder andere als voordeel dat door de 
systeemconfiguratie het ontwerp en de aanleg minder complex is; er geen expansielagen in de drukke 
ondergrond nodig zijn en de leidingen flexibel zijn en daardoor makkelijker ondergrondse obstakels kunnen 
passeren en minder kwetsbaar zijn voor zettingen. Ook wordt de flexibele RVS-leiding in de gewenste lengte op 
haspel geleverd, zodat er geen onderhoudsgevoelige verbindingen in de leiding zitten en de leidingen in één keer 
in de sleuf getrokken kan worden. 
 
Vanwege bovenstaande specificaties en voordelen, is de verwachting, dat het toepassen van de flexibele RVS-
leiding in plaats van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding kan bijdragen aan het vergroten van de productie in de 
ontwerp- en aanlegfase en het verminderen van noodzakelijk onderhoud en vervanging in de exploitatiefase, 
waardoor de groeidoelstelling van Eneco Warmte & Koude tot 2050 mogelijk gehaald kan worden. Het is echter 
niet bekend welk effect het toepassen van de flexibele RVS-leiding op de groeidoelstelling van Eneco Warmte & 
Koude heeft. Om hier antwoord op te krijgen zal onderzocht moeten worden welk aandeel van het warmtenet 
potentieel in aanmerking komt voor de toepassing van de flexibele RVS-leiding toepassing, welk effect het 
toepassen van de flexibele RVS-leiding heeft op de productiviteit gedurende de levenscyclus van een warmtenet 
en welke kosten hier initieel en op langere termijn mee gemoeid zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat het een 
positief effect heeft op de groeidoelstelling, kan Eneco Warmte & Koude bepalen om de flexibele RVS-leiding toe 
te gaan passen, ondanks de nu nog belemmerende initiële kosten.  
 
De onderzoeksvraag luidt daarom: 
 
Welk effect heeft het toepassen van een flexibele RVS-warmteleiding op de kosten en de productiviteit binnen 
de levenscyclus van het warmtenet? 
 
Dit onderzoek is relevant omdat Eneco Warmte & Koude een rol speelt in de gehele warmtetransitie in 
Nederland. De kennis uit het onderzoek is daardoor voor zowel Eneco Warmte & Koude als voor de maatschappij 
relevant. Als uit het onderzoek blijkt dat de effecten op de productiviteit en kosten positief zijn, kan Eneco 
Warmte & Koude met deze kennis ervoor kiezen om de flexibele RVS-leiding op grote schaal te gaan toepassen, 
waardoor de warmtenetten versneld aangelegd kunnen worden. Het versneld aanleggen van de warmteleiding 
is niet alleen van belang voor de groeidoelstellingen van Eneco Warmte & Koude, maar zal ook een bijdrage 
leveren aan de maatschappelijke doelstellingen in het aangekondigde klimaatakkoord, om de gebouwde 
omgeving in Nederland in 2050 volledig CO2-arm te krijgen. 
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Leeswijzer: 
De opbouw van het rapport is als volgt:  
 
In hoofdstuk 2, “Theoretisch kader”, zijn de onderzoekvariabelen uitgewerkt, aan de hand van de 
wetenschappelijke literatuur. 
 
In hoofdstuk 3, “Onderzoeksmethode”, wordt per deelvraag de bijbehorende methode van onderzoek nader 

toegelicht. 

In hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de deelvragen uitgewerkt en beantwoord. 

In hoofdstuk 8 wordt de hoofdvraag beantwoord, waarna de discussie en aanbeveling volgen. 

In hoofdstuk 9, “Reflectie”, kijkt de onderzoeker kritisch terug op het onderzoek.  
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2 Theoretisch kader 
In het onderstaande theoretisch kader wordt op basis van de wetenschappelijke literatuur een basis gelegd voor 

het onderzoek. De onderzoeksvraag is: “Welk effect heeft het toepassen van een flexibele RVS-warmteleiding op 

de kosten en de productiviteit binnen de levenscyclus van het warmtenet.” Daarom zijn de belangrijkste 

variabelen in het onderzoek kosten en productiviteit. Het inzetten van de bestaande flexibele RVS-leiding als 

nieuwe innovatieve technologische toepassing voor Eneco Warmte & Koude zal effect hebben op de kosten en 

productiviteit. In het theoretisch kader zijn de variabelen kosten en productiviteit gedefinieerd en berekenbaar 

gemaakt. 

2.1 Methode van het literatuuronderzoek 
De aanpak van het gehanteerde literatuuronderzoek wordt in deze paragraaf uiteengezet. Voor het 

literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van Google Scholar om relevante wetenschappelijke artikelen te vinden. 

In Google Scholar is gezocht met de zoektermen “kosten” en “productiviteit” uit de onderzoeksvraag en 

zoektermen die afgeleid zijn van of synoniemen zijn van de termen “kosten” en “productiviteit”. Ook zijn 

zoektermen gebruikt die zijn gevonden in artikelen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van dit onderzoek en 

is in de gevonden artikelen gezocht naar referenties naar andere artikelen. Voor de relevantie is gezocht naar 

wetenschappelijke artikelen vanaf het jaar 2000. Bij verwijzingen naar andere artikelen in een gevonden artikel 

is niet gekeken naar de publicatiedatum, maar uitsluitend naar de relevantie. Een artikelen is als relevant 

beschouwd als de inhoud bijdraagt tot het definiëren van de onderzoeksvariabelen of als in het artikel 

onderzoeksmethoden zijn toegepast waarbij twee producten met elkaar worden vergeleken. De zoektermen van 

het literatuuronderzoek zijn in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1  
Zoektermen van het literatuuronderzoek 
 

Zoekterm Engelse term 

Kosten  Costs 
Levensduurkosten Life Cycle Costing 
Levensduur Life Cycle 
Productiviteit Productivity 
Arbeidsproductiviteit Labor productivity 
Productiefactoren Productionfactors 
Bouwproces Building process 
Innovatie  Innovation 
Efficiëntie  Efficiency 
Buisleiding Pipeline 

 

2.2 Kosten 
Als het project van een organisatie met een investerings- en exploitatiemodel, over de hele levensduur 

beschouwd, voor voldoende baten zorgt om de kosten te rechtvaardigen, volstaat bedrijfseconomische 

rentabiliteit (Eijgenraam et al, 2000). Over de flexibele RVS-leiding als nieuwe technologische toepassing, zal 

Eneco Warmte & Koude, op basis van kosten en baten, een bedrijfseconomische afweging willen maken. Een 

vaak gehanteerde methode is het netto-contantewaarde (NCW)-criterium (Vollebergh et al., 2004). Elk project 

met een positieve netto-contante waarde is aantrekkelijk voor een organisatie om in te investeren. De netto-

contante waarde wordt bepaald door de toekomstige baten, die voortvloeien uit de investering, te 

verdisconteren tegen een gegeven kapitaalvoet en te verminderen met de contante waarde van alle te maken 

kosten. De netto-contante waarde volgt uit de volgende berekening (Vollebergh et al., 2004): 
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𝑁𝐶𝑊 = −𝐼 + ∑
𝑆𝑡 − C𝑡

(1 + r)𝑡

𝑁

𝑡=1

 

De formule staat ‘I’ voor de investeringskosten op tijdstip t=0. St en Ct zijn de jaarlijkse baten en kosten, r is de 

discontovoet waarmee toekomstige kosten en baten contant worden gemaakt en N is de periode. (Vollebergh 

et al., 2004). De periode waarover de NCW berekend wordt is essentieel. Er zijn twee verschillende tijdschalen: 

de verwachte levensduur van het product en de geanalyseerde periode. Deze twee periodes zijn per definitie 

niet overeenkomstig (Roger Flanagan, 1989). De verwachte levensduur kan vele malen langer zijn dan de 

geanalyseerde periode. De exploitatieperiode wordt door de organisatie bepaald en daarmee is de 

geanalyseerde periode vastgesteld, al kan de levensduur langer zijn. De geanalyseerde periode is in dit onderzoek 

echter gelijk aan de verwachte levensduur. 

Eneco Warmte & Koude zal, om een keuze te maken tussen de twee technologieën, bij gelijkblijvende baten een 

analyse moeten maken van de totale kosten. De totale kosten, ook wel ‘levenscycluskosten’ genoemd, zijn de 

som van de capital expenditure (CAPEX) en de operational expenditure (OPEX) (Feij, 2015). De CAPEX zijn de 

eenmalige vaste kosten om het product te realiseren en de OPEX zijn steeds terugkerende exploitatiekosten van 

beheer, onderhoud en exploitatie. De uitgaven in de CAPEX worden beheerd door projectmanagers en de OPEX-

uitgaven door functionele beheerders. Tijdens de CAPEX-fase worden besluiten genomen die grotendeels daarna 

de OPEX-kosten zullen bepalen (Borm, 2006). Door het toepassen van de flexibele RVS-leiding zullen niet alleen 

de initiële investeringskosten veranderen, maar ook de kosten die tijdens de exploitatie gemaakt worden.  

In de wetenschappelijke literatuur staan verschillende begrippen die gaan over de kosten van de levenscyclus. 

Een drietal begrippen wordt in de praktijk soms onterecht door elkaar gebruikt (Hazenberg, 2009). Dit zijn: 

 Life Cycle Costing (LCC) bestaat uit directe kosten en indirecte variabele kosten en wordt gebruikt voor 

de analyse van twee opties. 

 Total Cost of Ownership (TCO) is de Life Cycle Cost plus gelinkte indirecte vaste kosten en wordt gebruikt 

om het budget te bepalen. 

 Whole Life Cost (WLC) is de Total Cost of Ownership plus niet gelinkte indirecte vaste kosten en wordt 

gebruikt voor strategische studies (Van Tieghem, 2013). 

In dit thesisonderzoek zal verder gewerkt worden met het begrip ‘Life Cycle Costing’. De kosten tijdens de 

ontwerp-, aanleg- en exploitatiefase, van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding worden 

vergeleken. Daarnaast zijn de waarden van de kostensoorten die van invloed zijn op de Total Cost of Ownership 

en Whole Life Cost subjectief en niet eenvoudig te definiëren.  

Life Cycle Costing wordt in de wetenschappelijke literatuur verschillend gedefinieerd, maar die definities komen 

in grote lijnen overeen. De definitie van ‘Life Cycle Costing’ is volgens Ellram en Siferd (1998): “Het doel is om 

verder te kijken dan de aankoopprijs van een productiemiddel, door vast te stellen wat het de organisatie 

werkelijk kost om een productiemiddel tijdens de gehele levenscyclus te gebruiken, te onderhouden en af te 

breken.” Dell'Isola en Kirk (1983) definiëren ‘Life Cycle Costing’ als de economische waardering van 

concurrerende ontwerp- en bouwalternatieven, rekening houdend met, per alternatief, alle significante 

eigenaarskosten gedurende de technische levensduur, uitgedrukt in dollarequivalenten. Volgens Mathis (2003) 

is de definitie van ‘Life Cycle Cost Analyse’ (LCCA): “Een economische analysemethode die de mogelijkheid geeft 

om een vergelijking te maken van verschillende systeemalternatieven door het beoordelen van de totale kosten 

in een netto-contante waarde (NCW). De berekenperiode is de bruikbare levensduur waarbinnen het systeem: 

wordt gebouwd, in bezit is, wordt gebruikt en wordt onderhouden.” De overeenkomsten tussen de verschillende 

definities zijn dat de totale werkelijke kosten niet alleen de investeringskosten zijn, maar ook de 

exploitatiekosten. Door de totale kosten vast te stellen, gedurende een bepaalde periode, kan een 

kostenvergelijking gemaakt worden van twee opties. 
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Eneco Warmte & Koude zal de keuze tussen de twee verschillende leidingtypes willen maken op basis van de 

totale levenscycluskosten, omdat de baten gelijk blijven gedurende de technische levensduur van de leiding. De 

definitie van Dell'Isola en Kirk (1983) sluit daarom het best aan bij het onderzoek en zal als volgt geformuleerd 

worden: Life Cycle Costing is een vergelijking van de totaal verwachte kosten voor de concurrerende toepassing 

van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding, gedurende de technische levensduur.  

De kosten en kostensoorten die voor de levenscyclus worden meegenomen variëren per bedrijf, waardoor er 

geen eenduidige conclusie getrokken kan worden (Meijer, 2016). Voor de berekening van de kosten tussen de 

twee verschillen leidingen, zal de in de bouw veel toegepaste formule van Kansal en Kadambari (2010) worden 

gebruikt. De formule kan als volgt worden weergegeven: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼 + 𝑅 + 𝐸 + 𝑂𝑀&𝑅 − 𝑆 + 𝑉 

In dit onderzoek van de levenscycluskosten zijn de kosten dus de som van de initiële kosten (I), de netto contante 

waarde van de vervangingskosten (R), de energieverlieskosten (E), de verwijderingskosten (V) en de 

operationele, onderhouds- en herstelkosten (OM&R) minus de eventueel aanwezige restwaarde (S).  

2.3 Productiviteit  
De algemene doelstelling van een organisatie is om met productiviteit waarde te creëren (De Jong & Van Ark, 

2015). In de wetenschappelijke literatuur is geen eenduidige definitie van productiviteit. Er zijn verschillende 

definities ontstaan, doordat de termen ‘arbeidsproductiviteit’ en ‘productiviteit’ met elkaar verward worden (Yu-

Lee, 2003). Productiviteit wordt vaak gelijk gesteld aan arbeidsproductiviteit, maar de twee zijn niet hetzelfde. 

Arbeidsproductiviteit is een productiefactor van de totale productiviteit (Sargentini, 2016), net zoals de 

productiefactoren kapitaal, energie en materiaal (Berndt & Wood, 1975). Groei van de productiviteit kan het 

gevolg zijn van zowel een grotere inzet van de productiefactoren als van een hogere efficiëntie van de ingezette 

productiefactoren (Fried et al, 2008). De productiviteit per productiefactor is de totale productie gedeeld door 

het inputverbruik van de desbetreffende productiefactor. Er is sprake van productiviteitsverbetering als dezelfde 

productie gehaald wordt met minder inputverbruik of meer productie behaald wordt met hetzelfde 

inputverbruik (Den Butter et al., 2015). Productiviteit is altijd relatief en geeft de verhouding weer tussen de 

hoeveelheid product en de hoeveelheid ingezette productiefactoren (Theeuwes, Lammers & Volkerink, 2012). 

Engelander en Mitteldstadt (1988) benadrukken dat in de definitie van ‘productiviteit’ altijd meerdere soorten 

input moeten worden meegenomen. Voor het bepalen van de totale productiviteit moet niet alleen gekeken 

worden naar de productiviteit van arbeid, maar ook naar de productiviteit van de andere productiefactoren. Het 

verhogen van de productiviteit van één input kan namelijk ten koste gaan van een andere input (Prescott, 1998). 

Zo kan door het toepassen van de flexibele RVS-leiding de arbeidsproductiviteit mogelijk stijgen, maar kan dit 

gepaard gaan met hogere kosten van materiaal, waardoor wellicht de totale productiviteit afneemt.  

Wanneer alle andere productiefactoren als constant beschouwd worden, kan de productiviteit van één 

productiefactor bepaald worden. De gekozen productiefactor bepaalt welke productiviteit er gemeten wordt 

(Theeuwes, Lammers & Volkerink, 2012). Omdat de groeidoelstelling van Eneco Warmte & Koude mogelijk 

belemmerd wordt door het tekort aan technisch personeel in de toekomst, richt het onderzoek zich enerzijds op 

de productiviteit van arbeid en de verandering daarvan door het toepassen van de flexibele RVS-leiding, waarbij 

de overige productiefactoren als constant beschouwd worden, en anderzijds op de totale productiviteit, waarbij 

alle productiefactoren worden meegenomen.  

Arbeidsproductiviteit speelt in de het bouwproces van elk warmteleidingsproject een belangrijke rol. Het 

bouwproces is arbeidsintensief. De productiviteit in de constructiebouw is vooral afhankelijk van mankracht en 

de geleverde prestaties (Jarkas, 2010). Het bouwproces van een warmteleidingproject verloopt volgens het 

traditionele model van ontwerpfase en realisatiefase. Na de oplevering in de realisatiefase volgt de 

exploitatiefase (Wentzel et al., 2005). Het bouwproces bestaat uit onderling afhankelijke stappen in een 
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specifieke tijdsvolgorde en doorlooptijden. De totale doorlooptijd is de tijd gemeten vanaf de start van de 

ontwerpfase (invoer) tot en met het opleveren van het product (uitvoer) naar de exploitatiefase (In ’t Veld, 2007). 

Er is geen standaard definitie van ‘arbeidsproductiviteit’ in de buisleidingensector. Het vaststellen van een 

uniforme definitie of standaardmaatstaf voor arbeidsproductiviteit is niet mogelijk, omdat deze sterk kan 

verschillen door de verschillende aard van de bedrijven en verschillen tussen bedrijfssectoren (Kluijtmans, 2008).  

Sommige definities zijn HR-gerelateerd en stellen dat arbeidsproductiviteit het resultaat is van highperformance-

workpractices (Guest, 1997). Highperformance-workpractices zijn HR-activiteiten die met elkaar samenhangen 

en zorgen voor organisatiesucces (Huselid, 1995). Het HR-beleid van een organisatie is van groot belang om de 

werknemers optimaal te laten presteren (Bae & Lawler, 2000). Andere auteurs definiëren ‘arbeidsproductiviteit’ 

als ‘omzet per werknemer’. ‘Omzet’ is een veel gebruikte financiële term, waardoor een goede koppeling 

gemaakt kan worden met financiële resultaten (Ichniowski, 1990). De definitie ‘omzet per werknemer’ is echter 

nauwelijks theoretisch onderbouwd. Toegevoegde waarde per gewerkt uur als indicator voor 

arbeidsproductiviteit is een betere definitie, omdat toegevoegde waarde meer van toepassing is op kosten dan 

op omzet (Sels et al., 2006).  

In dit onderzoek gaat het om de productiviteit uit arbeid die niet gezien kan worden als een prestatie-indicator 
zoals deze wordt gehanteerd op HR-gebied. Ook de definities ‘omzet per werknemer’ en ‘toegevoegde waarde 
per uur’ hebben als nadeel dat de indicator van toepassing is op alle kosten, ook de kosten die niet samenhangen 
met de productiefactor arbeid.  
 
Poirier, Staub-Frans en Forgues (2015) hebben arbeidsproductiviteit gedefinieerd en berekenbaar gemaakt door 

te stellen dat arbeidsproductiviteit het resultaat is van het delen van de output (kwantitatief) door de input 

(manuren). Deze definitie sluit aan bij het onderzoek, omdat productiviteit berekend kan worden door het gehele 

aantal activiteiten binnen de levenscyclus van het warmtenet te delen door het aantal benodigde manuren. De 

formule wordt dan: 

Productiviteit uit arbeid = het gehele aantal activiteiten binnen de levenscyclus van het warmtenet / manuren.  

Hierbij wordt de productiviteit uit arbeid, binnen een vastgesteld kader van bijvoorbeeld honderd meter tracé, 

gedurende de verschillende fases van de levenscyclus, van het toepassen van de traditionele Staal-PUR-PE-

leiding en de flexibele RVS-Leiding vergeleken. 

Ondanks dat het onderzoek zich in eerste instantie richt op de verandering van de productiviteit uit arbeid tussen 

het toepassen van de Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding en het effect daarvan op de kwantitatieve 

groeidoelstelling van Eneco Warmte & Koude, kan aan de hand van een Cobb-Douglasproductiefunctie (Cobb & 

Douglas, 1928) de totale productiviteit als relatie tussen de financiële input van de productiefactoren en de 

fysieke output berekend worden. De formule kan als volgt worden weergegeven: 

𝐴 =
𝑌

𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑀 ∗ 𝐸
 

Hierbij is de totale productiviteit (A) gelijk aan de verhouding tussen de fysieke output (Y) en de 

productiefactoren kapitaal (K), arbeid (L), materiaal (M) en de energie (E). Door voor beide leidingtoepassingen 

de kosten uit de Life Cycle Costing (LCC) als kosten voor de productiefactoren en het fysieke aantal meters 

warmtenet als de output (Y) te nemen, kan het verschil tussen de totale productiviteit van de toepassing van de 

traditionele Staal-PUR-PE-leiding en van de flexibele RVS-leiding berekend worden.  
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2.4 Vergelijkbare onderzoeken 
Er zijn verschillende empirische onderzoeken gedaan naar de groei en efficiëntie van (arbeids)productiviteit als 

gevolg van het implementeren van nieuwe technologie. De meeste onderzoeken richten zich echter op de 

dienstverlenende publieke sector.  

Door de Universiteit van Wageningen is, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 

Innovatie, een onderzoek uitgevoerd waarin met nieuwe arbeidsbesparende technieken werd ingespeeld op de 

krimpende arbeidsmarkt in de agrarische sector (Zijlstra et al., 2010). In het onderzoek heeft onder andere de 

algemene brainstormsessie met experts geresulteerd in een overzicht van remmende en stimulerende factoren 

voor het toepassen van arbeidsbesparende technieken. De belangrijkste stimulans voor de introductie van 

nieuwe technieken is de behoefte aan rentabiliteitsverbetering en het tekort aan arbeidskrachten. Het resultaat 

van het onderzoek is dat het toepassen van nieuwe technieken leidt tot een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit, maar door de hogere investering geen of slechts een geringe bijdrage levert aan een betere 

rentabiliteit.  

In de maakindustrie is een onderzoek verricht naar het verhogen van de productiviteit en flexibiliteit door 

innovatie (Tuinzaad et al., 2008). Het resultaat van dit onderzoek is dat door innovatieve technologische 

toepassingen de doorlooptijden bij verschillende organisaties tot tachtig procent verkort worden, de 

productiviteit tot veertig procent stijgt en er minder personeel voor nodig is. 

De resultaten van bovenstaande onderzoeken zijn relevant voor dit onderzoek, omdat blijkt dat door het 

toepassen van nieuwe technologie een substantiële verhoging van de (arbeids)productiviteit bereikt kan worden. 

De resultaten van de onderzoeken zijn onder andere aanleidingen voor dit onderzoek.  

In het onderzoek van Van Tieghem (2013) wordt de LCC van nieuwe investeringen bepaald en geanalyseerd. Het 

onderzoek richt zich op een aantal specifieke productcases, waarbij stap voor stap de LCC-analyse wordt 

uitgevoerd, het LCC-rekenmodel wordt opgebouwd en de kostengegevens voor het LCC-rekenmodel worden 

bepaald. De opzet van de LCC-analyse en de opbouw van het LCC-kostenmodel in het onderzoek is relevant, 

omdat in dit onderzoek ook de Life Cycle Costing van de twee verschillende leidingtoepassingen wordt berekend 

en geanalyseerd. In dit onderzoek zal dezelfde methodiek van analyseren gebruikt worden als in het onderzoek 

van Van Tieghem (2013). 

 

2.5 Conclusie theoretisch kader 
In het theoretisch kader zijn de begrippen ‘kosten’ en ‘productiviteit’, als belangrijkste variabelen van de 

onderzoeksvraag, op basis van wetenschappelijke literatuur gedefinieerd en berekenbaar gemaakt. 

Voor het vervolg van het onderzoek zijn de kosten gedefinieerd als het verschil tussen de totaal verwachte kosten 

van de concurrerende toepassing van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding en die van de flexibele RVS-leiding, 

gedurende de technische levensduur. Met de formule van Kansal en Kadambari (2010) kunnen de kosten van de 

twee leidingtoepassingen worden berekend en met elkaar worden vergeleken. Tijdens het onderzoek zullen alle 

kosten, gedurende de technische levensduur, van beide leidingtoepassingen bepaald moeten worden. Door de 

totale kosten tegen de financiële baten af te zetten, kan de netto-contante waarde gedurende de gehele 

economische levensduur berekend worden. 

De definitie van ‘productiviteit uit arbeid’ is voor het vervolg van het onderzoek als volgt: ‘het gehele aantal 

activiteiten binnen de levenscyclus van het warmtenet, gedeeld door de manuren’. Het begrip ‘productiviteit uit 

arbeid’ is relatief en geeft bij het berekenen van beide leidingtoepassingen het verschil tussen de 

leidingtoepassingen weer. Hiermee kan de potentiële productiegroei voor Eneco Warmte & Koude op basis van 

benodigde manuren berekend worden. Om de productiviteit uit arbeid te berekenen, zullen in het vervolg van 
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het onderzoek van beide leidingtoepassingen de activiteiten en de daarvoor benodigde manuren bepaald 

moeten worden.  

Aan de hand van een Cobb-Douglasproductiefunctie (Cobb & Douglas, 1928) zal in het onderzoek de totale 

productiviteit als relatie tussen de totale kosten en de fysieke meters warmtenet berekend worden. Het verschil 

tussen de leidingtoepassingen bepaalt de mogelijke groei voor Eneco Warmte & Koude op basis van de totale 

productiviteit, waarbij alle productiefactoren zijn meegenomen. 

Door de bovenstaande definities en methodologie te hanteren in het onderzoek, kunnen, afhankelijk van het 

aandeel van het warmtenet waarin de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding kan worden 

toegepast, de mogelijke groei, op basis van de productiviteit uit arbeid en de totale productiviteit, voor Eneco 

Warmte & Koude bepaald worden. Op basis van de totale kosten van beide leidingtoepassingen en de daaruit 

voortkomende netto-contante waarde, kan Eneco Warmte & Koude beslissen of de totale kosten de mogelijke 

groei rechtvaardigen. 
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3 Onderzoeksmethode 

In de introductie is een probleemstelling geïntroduceerd waaruit de centrale onderzoeksvraag is afgeleid: Welk 
effect heeft het toepassen van een flexibele RVS-warmteleiding op de kosten en de productiviteit binnen de 
levenscyclus van het warmtenet? 
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is deze opgesplitst in vijf deelvragen. Voor het beantwoorden 
van elk van de deelvragen is gebruik gemaakt van zowel veld- als deskonderzoek. Het onderzoek zal in vier fases 
uitgevoerd worden, die ook de volgorde van het rapport bepalen. Fases I en II kunnen parallel lopen met 
aansluitend fase III en vervolgens fase IV. 
 

3.1 Onderzoeksopzet 
 
Fase I: Realiseren van een raamwerk 
 
Om de productiviteit en de Life Cycle Costing van de twee leidingtoepassingen te kunnen berekenen en 
vergelijken, moeten de activiteiten en kostenposten geïdentificeerd en vastgesteld worden. De activiteiten en 
kostenposten gedurende de technische levensduur van een warmtenet verschillen per fase van de levenscyclus. 
Het doel van de eerste deelvraag is om een raamwerk op te stellen waarin de activiteiten en kostenposten 
gedurende de levenscyclus zijn geïdentificeerd en vastgelegd, zodat de twee leidingtoepassingen vergeleken 
kunnen worden.  
 
Daarom luidt de eerste deelvraag: 
 
1: Wat zijn de activiteiten en kostenposten binnen de levenscyclus van een warmtenet? 
 
Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief desk- en veldonderzoek door middel van een literatuurstudie en 
interviews. In de literatuurstudie wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur en onderzoeksrapporten. De 
informatie uit de literatuurstudie hoeft niet direct gerelateerd te zijn aan de activiteiten en kostenposten van 
warmtenetten, maar wordt gebruikt voor het creëren van het raamwerk in hoofdlijnen. De specifieke activiteiten 
en kostenposten binnen de levenscyclus van warmtenetten wordt bepaald aan de hand van face-to-face 
interviews met respondenten die werken binnen de warmtebranche. Voor elke fase van de levenscyclus zal een 
aantal interviews worden gehouden. De methode van verificatie bij de interviews is een controle op saturatie. 
Hierbij wordt bepaald in hoeverre de antwoorden van de verschillende geïnterviewde deelnemers met elkaar 
overeenstemmen. De door de geïnterviewden goedgekeurde verslagen worden als bijlage opgenomen. 
 
De vraag aan de geïnterviewden is: 

 Welke activiteiten en kostenposten zijn van toepassing op het warmtenet binnen de desbetreffende 
fase van de levenscyclus? 

 
Fase II: Vaststellen van het aandeel van het warmtenet waarin de flexibele RVS-leiding toegepast kan worden 
 
Het onderzoek gaat over het toepassen van de flexibele RVS-leiding als alternatief voor de traditionele Staal-
PUR-PE-leiding in het hoogtemperatuur primaire net (temperaturen boven de 70°C). De flexibele RVS-leiding is 
daarnaast uitsluitend verkrijgbaar tot een diameter van DN150. Daarom zal de flexibele RVS-leiding in een 
beperkt deel van het totale warmtenet toegepast kunnen worden. Het beperkte aandeel in het totale warmtenet 
is van invloed op de mogelijke groei voor Eneco Warmte & Koude.  
 
Daarom luidt de tweede deelvraag: 
 
2:  Hoe groot is het aandeel van het totale warmtenet van Eneco Warmte & Koude waarin de flexibele RVS- 
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leiding toegepast kan worden? 
 
De onderzoeksmethode is een kwantitatief deskonderzoek, waarbij data wordt verkregen uit het bestaande GIS-
systeem van Eneco Warmte & Koude. Ter verificatie worden de resultaten op basis van actualiteit en 
betrouwbaarheid aan de beheerder van het GIS-systeem ter controle aangeboden. 
 
Fase III: Uitvoeren van experimenten 
 
De activiteiten die nodig zijn voor alle fases binnen de levenscyclus van een warmtenet zijn in deelvraag 1 
geïdentificeerd en vastgelegd. Voor het berekenen van de productiviteit uit arbeid moeten de benodigde 
manuren voor het uitvoeren van de activiteiten bepaald worden. 
 
Daarom luidt de derde deelvraag: 
 
3: Hoeveel manuren zijn nodig voor de activiteiten binnen de levenscyclus van een warmtenet met de 

flexibele RVS-leiding en een warmtenet met de Staal-PUR-PE-leiding? 
 
Over het benodigde aantal manuren voor het realiseren van een warmtenet met de flexibele RVS-leiding is weinig 
bekend. Daarom is de onderzoeksmethode een kwantitatief veldonderzoek, waarbij in twee experimenten 
daadwerkelijk warmteleidingenprojecten worden uitgevoerd. Voor zowel een warmtenet met de flexibele RVS-
leiding en een warmtenet met de Staal-PUR-PE-leiding zal een viltstiftontwerp gemaakt worden. Vervolgens 
worden de ontwerpen voor de twee projecten daadwerkelijk uitgevoerd. In de twee projecten wordt een 
specifiek gedeelte met RVS-leidingen en een gelijkwaardig deel met Staal-PUR-PE-leidingen aangelegd. De 
benodigde manuren voor de vastgestelde activiteiten uit deelvraag 1 worden gemeten via observatie. Ter 
verificatie zullen de deelnemers van het experiment het observatierapport voor akkoord moeten tekenen, zodat 
de resultaten van de observant overeenkomen met wat de deelnemers hebben ervaren.  
 
De onderzoeksmethode voor het vaststellen van de verwachte benodigde manuren tijdens de exploitatieperiode 
van de twee experimentele projecten bestaat uit een kwantitatief deskonderzoek en een kwalitatief 
veldonderzoek.  
 
Voor het bepalen van de manuren tijdens de exploitatiefase van het toegepaste Staal-PUR-PE-leidingsysteem, 
zal in het bestaande SAP-systeem van Eneco Warmte & Koude naar data gezocht worden over de benodigde 
manuren tijdens de exploitatie van gelijkwaardig toegepaste Staal-PUR-PE-leidingen tijdens de afgelopen zes 
jaar. Ter verificatie worden de resultaten op basis van actualiteit en betrouwbaarheid aan de beheerder van het 
SAP-systeem ter controle aangeboden. 
 
Het aantal benodigde manuren tijdens de exploitatiefase van het toegepaste flexibele RVS-leidingsysteem zal 
worden bepaald aan de hand van face-to-face interviews met respondenten uit de afdelingen onderhoud en 
assetmanagement binnen de warmteleidingenbranche. De methode van verificatie is een controle op saturatie. 
Hierbij wordt bepaald in hoeverre de antwoorden van de verschillende geïnterviewde deelnemers met elkaar 
overeenstemmen. De door de geïnterviewden goedgekeurde verslagen worden als bijlage opgenomen. 
 
De vragen aan de geïnterviewden zijn: 

 Welke activiteiten aan het primaire net tijdens de bedrijfsfase veranderen in aantal, indien het 

warmteleidingsysteem is aangelegd met een flexibele RVS-leidingen in plaats van Staal-PUR-PE-

leidingen? 

 Welke storingsoorzaken aan het primaire net tijdens de bedrijfsfase veranderen, indien het 

warmteleidingsysteem is aangelegd met een flexibele RVS-leidingen in plaats van Staal-PUR-PE-

leidingen? 

Na het vaststellen van de kostenposten gedurende alle fases van de levenscyclus (deelvraag 1) moeten de kosten 
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van de twee experimentele projecten bepaald worden. Na het vaststellen van alle uitgaven, kunnen de 
kostenposten in het raamwerk van deelvraag 1 worden ingevuld. Alle uitgaven voor de kostenposten resulteert 
in het totaal van de kosten voor het toepassen van de Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding tijdens de 
gehele levenscyclus. 
 
Daarom luidt de vierde deelvraag als volgt: 
 
4: Wat zijn de uitgaven gedurende de gehele levenscyclus van een warmtenet met de flexibele RVS-leiding 

en een warmtenet met de Staal-PUR-PE-leiding in de twee experimentele projecten? 
 
De onderzoeksmethode is een kwalitatief deskonderzoek, waarbij data worden verzameld over de uitgaven van 
de verschillende kostenposten. De uitgaven tijdens de realisatie van de twee experimentele projecten worden 
gegenereerd door het SAP-systeem van Eneco Warmte & Koude. De uitgaven zijn gebaseerd op uurtarieven, op 
basis van regie, verrekenbare tarieven uit de Eneco Service Regels (ESR) en vaste kosten, op basis van offertes. 
Ter verificatie worden de resultaten op basis van actualiteit en betrouwbaarheid aan de financieel 
projectverantwoordelijke aangeboden.  
 
De onderzoeksmethode voor het vaststellen van de benodigde uitgaven gedurende de exploitatieperiode van de 
twee experimentele projecten, is een kwantitatief deskonderzoek. Hierbij worden data gebruikt van het SAP-
systeem van Eneco Warmte & Koude over de uitgaven van gelijkwaardige leidingen over een periode van zes 
jaar. Ter verificatie worden de resultaten op basis van actualiteit en betrouwbaarheid aan de systeembeheerder 
aangeboden. 
 
Fase IV: Resultaten en analyse 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de experimenten in fase III kunnen de Life Cycle Costing, de 
arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit van het toepassen van de Staal-PUR-PE-leidingen en de flexibele 
RVS-leidingen berekend en vergeleken worden. Vervolgens kan aan de hand van de berekende resultaten de 
procentuele verandering van de Life Cycle Costing, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit van beide 
leidingtoepassingen berekend worden. 
 
Daarom luidt de vijfde deelvraag als volgt: 
 
5: Wat zijn de Life Cycle Costs, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit en de procentuele 

veranderingen van de Life Cycle Costing, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit uit de 
experimenten bij het toepassen van de Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding gedurende de 
gehele levenscyclus van een warmtenet?  

 
De onderzoeksmethode is een kwalitatief deskonderzoek, waarbij geverifieerde formules uit het theoretisch 
kader van paragraaf 2.2 en 2.3 toegepast worden. Door de resultaten van de procentuele verandering van de 
arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit van beide leidingtoepassingen te vermenigvuldigen met het 
aandeel van het totale warmtenet waar de flexibele RVS-leiding in toegepast kan worden (deelvraag 2), kan het 
effect op de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit op het gehele warmtenet van Eneco Warmte & 
Koude berekend worden. 
 
Aan de hand van bovenstaande opzet, kan het effect van het toepassen van een flexibele RVS-leiding op de 
kosten en de productiviteit inzichtelijk worden. De resultaten van het onderzoek zullen leiden tot een conclusie 
en tot een aanbeveling aan de directie van Eneco Warmte & Koude. 
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3.2 Overzicht onderzoeksopzet 
In onderstaande figuur 1 is de onderzoeksopzet schematisch weergegeven. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht onderzoeksopzet 
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4 Raamwerk voor activiteiten en kostenposten  
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1:“Wat zijn de activiteiten en kostenposten binnen de levenscyclus van een 
warmtenet?” beantwoord. 
 
Een Life-Cycle-Costinganalyse verloopt volgens een aantal gedefinieerde stappen (Blanchard, 1978,1992). De 
eerste twee stappen gaan over de context van de analyse (doelstelling) en de vaststelling op welke producten de 
analyse uitgevoerd moet worden. Deze stappen zijn in hoofdstuk 1 aan de orde gekomen. De volgende stap is 
het definiëren van de vergelijkingscriteria met vervolgens het identificeren van de relevante kostenposten en zal 
in dit hoofdstuk behandeld worden. 
  
Om bij verschillende projecten de toepassing van een flexibele RVS-leiding en van de Staal-PUR-PE-leiding te 
kunnen vergelijken, moeten de vergelijkingscriteria vastgelegd worden. Daarom zal een raamwerk ontwikkeld 
worden, met daarin deze vergelijkingscriteria. De basis voor het raamwerk wordt gevormd door de verschillende 
fasen van de levenscyclus van een buisleiding (§4.1). Iedere fase van de levenscyclus bestaat uit een aantal 
activiteiten (§4.2) met daaraan verbonden kostenposten (§4.3).  
 
Met literatuuronderzoek is een fundament gelegd voor het opzetten van het raamwerk. De activiteiten en 
kostenposten in het raamwerk zijn vervolgens aangescherpt op basis van interviews met deskundigen uit de 
warmteleidingenbranche. Het doel van de interviews is het valideren van het opgestelde raamwerk met de 
praktijk. De door de geïnterviewden goedgekeurde verslagen zijn in bijlage A opgenomen. In bijlage B zijn de 
interviews geanalyseerd met een kwalitatieve codering op basis van saturatie. Het resultaat is een definitief 
raamwerk (§4.4) met daarin de geïdentificeerde (hoofd)activiteiten en kostenposten binnen de levenscyclus van 
een warmtenet. In het vervolg van het onderzoek kunnen aan de activiteiten en kostenposten de benodigde 
manuren en uitgaven gekoppeld worden.  
 

4.1 Fasen levenscyclus 
In de literatuur wordt de fasering van de levenscyclus op verschillende manieren beschreven. De fasering is 

afhankelijk van het onderwerp waarop de levenscyclus van toepassing is. De levenscyclus van een buisleiding, 

die bijvoorbeeld is gebaseerd op Pipeline Integrity Management (PIM), is anders dan een buisleiding die op 

bijvoorbeeld Risk-Based Asset Management (RBAM) gebaseerd is. De keten van fasen binnen levenscycli heeft 

wel altijd een opeenvolgend karakter. 

Het doel van het onderzoek is het realiseren en exploiteren van een buisleidingsysteem en de daarbij behorende 

kosten gedurende de levenscyclus. Daarom zal in het vervolg van deze paragraaf gekeken naar het bouwproces 

en de kosten van de buisleidingsystemen. 

Volgens de NEN2574:1993, “Tekeningen voor de bouw – Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen” 
(Nederlands Normalisatie-instituut, 1993), is het bouwproces voor algemene bouwprojecten op te delen in een 
zestal fasen: 

 
 
Figuur 2. Fasering in algemene bouwprojecten, op basis van “NEN2574:1993” (Nederlands Normalisatie-instituut, 1993)  
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In de norm ligt de nadruk op het bouwen van een object, vanaf het initiatief in de programmafase tot en met de 

oplevering in de realisatiefase. De fases na de oplevering zijn de beheerfase en sloopfase, maar hier gaat de norm 

niet over.  

De NEN3650-1:2012/C1:2017, “Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene Eisen” (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 2012), deelt de levenscyclus van buisleidingsystemen op in vier fasen: 

 

Figuur 3. Fasering in de levenscyclus van buisleidingsystemen, op basis van “NEN3650-1:2012/C1:2017 ” (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 2012) 

 
De NEN3650-1:2012/C1:2017 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2012) definieert de aanlegfase en bedrijfsfase 

als volgt: 

“Aanlegfase met betrekking tot een buisleidingsysteem is de fase waarin leverantie, transport, behandeling, het 

verbinden van de buizen, leggen, begraven, beproeven en ingebruikname plaatsvinden.” 

“Bedrijfsfase met betrekking tot een buisleidingsysteem is de fase nadat de aanlegfase is voltooid, onafhankelijk 

of het systeem in bedrijf is of niet.” 

De norm heeft als doel om de risico’s van buisleidingsystemen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarom 

is de norm gericht op het ontwerp, de aanleg en het beheer van het leidingsysteem. In tegenstelling tot de 

NEN2574:1993 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1993) vormt de bedrijfsfase in de norm een substantiële fase 

binnen de levenscyclus van een buisleidingsysteem, in verband met de risico’s die zich voor kunnen doen tijdens 

de exploitatie. De fasen met activiteiten die niet risicovol zijn, zoals de programmafase, de uitwerkingsfase en de 

werkvoorbereiding in de realisatiefase uit de NEN2574:1993 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1993) zijn dus 

niet relevant en zijn daarom niet in de norm meegenomen. 

De NEN2699:2017, “Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en 

indeling” (Nederlands Normalisatie-instituut, 2017), deelt de levenscyclus van onroerende zaken op in twee 

fasen, op basis van kosten: 

 

Figuur 4. Fasering in de levenscyclus op basis van kosten, op basis van “NEN2699:2017” (Nederlands Normalisatie-instituut, 
2017)  
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De NEN2699:2017 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2017), baseert de opdeling op de investeringskosten en 

de exploitatiekosten. Alle activiteiten met initiële investeringskosten vallen onder de investeringsfase. De 

exploitatieactiviteiten met de operationele kosten vallen onder de exploitatiefase. De kostenposten met de 

daarbij behorende activiteiten en kostenelementen worden in de norm op vier detailniveaus uitgewerkt, van 

globaal naar zeer gedetailleerd. Door de verschillende aggregatieniveaus is de norm gebaseerd op een 

costbreakdownstructure. 

Voor het raamwerk is de fasering van de levenscyclus opgesplitst in twee hoofdfases: de investeringsfase en de 

exploitatiefase. Deze splitsing wordt ook aangehouden in de NEN2699:2017 (Nederlands Normalisatie-instituut, 

2017). De investeringsfase is een eindige fase, die begint bij het ontwerp en die eindigt bij de oplevering van het 

warmtenet. De exploitatiefase is, in tegenstelling tot de investeringsfase, een continu proces, waarin het 

warmtenet wordt beheerd en onderhouden.  

De twee hoofdfases zijn verdeeld in een combinatie van de fases uit de NEN2574:1993 (Normalisatie-instituut, 

1993) en de NEN3650-1:2012/C1:2017 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2012). Voor het onderzoek is de 

programmafase niet van toepassing. Er wordt aangenomen dat de initiatie en haalbaarheid voor beide 

leidingtoepassingen gelijk is. Ook de fase van bedrijfsbeëindiging wordt niet meegenomen. De 

bedrijfsbeëindiging vindt plaats als de leiding technisch is afgeschreven. De warmteleidingen zullen dan 

vervangen moeten worden, om de warmtelevering te kunnen continueren. De extra kosten en de inzet van 

arbeidscapaciteit voor het verwijderen van de oude technisch afgeschreven leidingen waar de nieuwe moeten 

komen, zijn nagenoeg nihil en zullen verrekend worden met de minimale restwaarde van de oude leidingen. 

De fasering van de levenscyclus voor het raamwerk is als volgt: 

 

Figuur 5. Fasering in de levenscyclus voor het raamwerk 

 

4.2 Activiteiten 
Elke fase in de levenscyclus bestaat uit een aantal activiteiten die uitgevoerd moeten worden om de fase af te 

ronden. Per fase binnen de levenscyclus van een buisleidingsysteem, wordt voor het raamwerk in deze paragraaf 

een workflowdiagram opgesteld. Sommige activiteiten kunnen parallel lopen, maar doorgaans volgen de 

activiteiten elkaar op.  

De activiteiten tijdens de levenscyclus kunnen op verschillende aggregatieniveaus gedefinieerd worden. De 

vergelijkingscriteria bepalen in belangrijke mate de detaillering van de levenscyclus. Voor het vergelijken van de 

Life Cycle Costing en productiviteit uit arbeid van de twee leidingtoepassingen, kan de levenscyclus op een hoog 

detailniveau geëvalueerd worden (Van Bel & Martin, 1993). Op basis van deze evaluatie zullen de activiteiten per 

fase in de levenscyclus geclusterd worden. 
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4.2.1 Ontwerpfase 

Het ontwerpproces vindt plaats in de ontwerpfase. In deze fase wordt een oplossing (ontwerp) geïnitieerd en 

gedetailleerd uitgewerkt, om tot een optimaal eindresultaat te komen. Het eindresultaat is conform de gestelde 

wensen en eisen van de opdrachtgever en moet ook voldoen aan de voorwaarden die door de wetgever zijn 

opgelegd. Voor een optimaal eindresultaat moeten alle aspecten worden meegenomen bij het bedenken van 

een ontwerp, dus niet alleen de technische mogelijkheden, maar ook aspecten als uitvoerbaarheid, kosten en 

overlast. 

In diverse literatuur wordt, voor de verschillende stadia binnen de ontwerpfase, de indeling conform de 

Standaardtaakbeschrijving (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, 2014) aangehouden:   

 

Figuur 6. Workflow van de fasen in het ontwerpproces, gebaseerd op “Standaardtaakbeschrijving” (Branchevereniging 
Nederlandse Architectenbureaus, 2014) 

 

In tegenstelling tot de indeling van de Standaardtaakbeschrijving (Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus, 2014) heeft het ontwerp van een leidingsysteem andere onderdelen. Zo spelen de 
inventarisatie van de beschikbare gegevens, de sterktetechnische toetsing en de benodigde vergunningen via 
grondzaken een belangrijke rol (Vogel, 2000). Het structuurontwerp en de contractvorming zijn binnen Eneco 
Warmte & Koude niet van toepassing per project, maar worden periodiek collectief vastgesteld voor alle 
projecten. 
 
Op basis van de literatuur en de interviews, wordt de workflow van de geclusterde activiteiten voor het 
ontwerpen van een warmteleidingsysteem als volgt: 
 

  

Figuur 7. Workflow met geclusterde activiteiten voor het ontwerpen van een warmteleidingsysteem 

De geclusterde activiteiten in de ontwerpfase zijn: 

 Inventarisatie gegevens: Het verzamelen en inventariseren van gegevens die vooraf nodig zijn om tot 

een ontwerp te komen. 

 Conceptontwerp: Het vaststellen van een indicatief tracé, afhankelijk van de geïnventariseerde 

gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met de uitvoeringsmogelijkheden en de sterktetechnische 

haalbaarheid.  

 Definitief ontwerp: Het omzetten van het conceptontwerp naar een definitief ontwerp, met daarin de 

detailaanzichten van complexe of kritische kruisingen met bestaande infra. 
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 Sterktetechnische toetsing: Het toetsen van het definitieve ontwerp aan de randvoorwaarden uit de 

NEN3650-1:2012/C1:2017, NEN-EN13941-1:2016 en de AGFW-arbeitsblad FW 401:2007 en het 

opstellen van een notitie met de resultaten voor de vergunningsaanvraag. 

 Grondzaken: Het aanvragen van de benodigde vergunningen. Tijdens de vergunningsprocedure kan op 

aangeven van de vergunningverlener het definitieve ontwerp nog enigszins wijzigen. Bij het toekennen 

van de beschikking is het definitieve ontwerp gereed voor de uitvoering. 

 Bouwvoorbereiding: Alle voorbereidende activiteiten om de aanleg van een leidingsysteem mogelijk te 

maken, op basis van de goedgekeurde vergunningstekening. Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld het bestellen van materialen en opstellen van de aannemersopdracht. 

4.2.2 Aanlegfase 

In de aanlegfase worden de leidingen fysiek aangelegd, conform het definitieve en vergunde ontwerp. De 

aanlegfase doorloopt achtereenvolgens een bepaald aantal standaardactiviteiten voor het aanleggen van een 

leidingsysteem. In de literatuur verschillen de benodigde activiteiten en de volgorde ervan voor het aanleggen 

van leidingen nauwelijks. Een standaard workflow van activiteiten voor het aanleggen van een leidingsysteem is 

in het onderzoek van Gundez en Naser  (2017) als volgt: 

 

Figuur 8. Workflowdiagram voor het aanleggen van een leidingsysteem. Herdrukt van “Cost Based Value Stream Mapping 

as a Sustainable Construction Tool for Underground Pipeline Construction Projects” (Gundez, & Naser, 2017) 

Uit de interviews (zie Bijlage A) blijkt dat de benodigde activiteiten voor het aanleggen van specifieke 

warmteleidingsystemen grotendeels overeenkomen met de workflow van activiteiten in het onderzoek van 

Gundez en Naser (2017). De activiteiten die in de interviews ook genoemd worden zijn de mobilisatie aan het 

begin en de demobilisatie en oplevering aan het einde van de aanlegfase. Bij de oplevering wordt het 

leidingsysteem in bedrijf gesteld en overgedragen aan de exploitatie. Ook bestaan de civiele werkzaamheden 

niet uitsluitend uit het graven en aanvullen van de sleuf, maar behelzen zij ook het afzetten van het terrein en 

het opbreken en herstellen van de verharding. 

De activiteiten in de aanlegfase worden geclusterd op hetzelfde aggregatieniveau als in de ontwerpfase, wat 

afdoende is om de levensduurkosten en de arbeidsproductiviteit van het toepassen van de twee leidingsystemen 

te vergelijken. 

Op basis van de literatuur en de interviews, wordt de workflow van de geclusterde activiteiten voor het 
aanleggen van een warmteleidingsysteem als volgt: 
 

 

Figuur 9. Workflow met geclusterde activiteiten voor het aanleggen van een warmteleidingsysteem 
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De geclusterde activiteiten in de aanlegfase zijn: 

 Mobilisatie: Het inrichten en afzetten van het werkterrein en in ontvangst nemen van de materialen. 

 Civiele werkzaamheden: Het opbreken van de verhardingen, graven van de sleuf en opvangen van de 
bestaande kabels en leidingen. 

 Aanleg leidingen: Het leggen, fitten, lassen, testen en na-isoleren van de leidingen. 

 Civiele werkzaamheden: Het aanvullen van de sleuf en herstellen van de verharding. 

 Oplevering: Het verwerken van de revisie en het in bedrijf nemen en overdragen aan de exploitatie van 
het leidingsysteem. 

 Demobilisatie: Het opruimen en vrijgeven van het werkterrein. 

4.2.3 Bedrijfsfase 

In de bedrijfsfase vindt het gebruik (bedrijfsvoering) plaats, waarbij het leidingsysteem beheerd en onderhouden 

wordt en eventuele storingen worden opgelost, zodat de levering gecontinueerd blijft. Het beheren en 

onderhouden van het leidingsysteem heeft ook als doel om de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van mens 

en van het milieu te borgen. 

De bedrijfsfase is de langste fase, die begint bij het in bedrijf nemen van het leidingsysteem en eindigt als de 

leidingen technisch zijn afgeschreven. 

In tegenstelling tot de ontwerpfase en de realisatiefase, vinden de activiteiten in de bedrijfsfase parallel plaats. 

In het onderzoek van Hakvoort, Meeuwsen en Wijnia (2009) zijn de activiteiten tijdens de bedrijfsfase als volgt: 

 

Figuur 10. Workflowdiagram van activiteiten in de bedrijfsfase, op basis van “Methode om de pijp en leiding gerelateerde 
kosten te bepalen” (Hakvoort, Meeuwsen & Wijnia, 2009) 

In de bedrijfsfase is het beheren van het leidingsysteem en de bedrijfsvoering ervan een continu proces. Het 

onderhoud vindt periodiek plaats en het oplossen van storing is ad hoc. De activiteiten tijdens de bedrijfsfase die 

in de interviews (zie Bijlage A) zijn geïdentificeerd komen overeen met de activiteiten die genoemd worden in 

het onderzoek van Hakvoort, Meeuwsen en Wijnia (2009). Daarom zullen deze activiteiten in het raamwerk 

opgenomen worden.  

De geclusterde activiteiten in de bedrijfsfase zijn: 

 Beheer: Het toezichthouden op een veilig en niet verstorend leidingsysteem, met optimale 

leveringszekerheid. 

 Bedrijfsvoering: Het bewaken van de omgeving van de leiding en uitvoeren van schakelhandelingen om 

een goede werking van de leiding te garanderen. 

 Onderhoud: Periodieke controle van het lekdetectiesysteem om de conditie van de leidingen vast te 

stellen en periodieke controle van afsluiters.  
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 Reparatie: Het veilig en effectief verhelpen van storingen aan leidingen.  

4.3 Kostenposten 
Na het vaststellen van de benodigde activiteiten gedurende de gehele levenscyclus van een buisleidingsysteem 

in paragraaf 4.2, zullen in deze paragraaf de kostenposten aan de activiteiten gekoppeld worden. 

In de bedrijfseconomie wordt onderscheid gemaakt tussen het begrip ‘kosten’ en het begrip ‘uitgaven’. Geld dat 

daadwerkelijk wordt uitgegeven is een uitgave. In de bedrijfseconomische context wordt van ‘kosten’ gesproken 

als de investering boekhoudkundig over meerdere jaren als kosten mag worden afgeschreven op de 

exploitatierekening. In dit onderzoek zijn kosten de daadwerkelijke uitgaven. Voor het vergelijken van de Life 

Cycle Costing van de toepassing van de twee leidingsystemen, wordt gekeken naar de uitgaven en niet naar de 

boekhoudkundige kosten. De beslissingsafhankelijke geldstroom (uitgaven in de tijd) vormt een goede 

vergelijkingsbasis voor de investering (Van den Boomen, 2015).  

De kostenposten hebben een ‘costbreakdownstructure’ maar zijn geclusterd tot hetzelfde aggregatieniveau als 

de gekoppelde activiteiten. De kostenposten geven een overzicht van de uitgaven per activiteit, per fase en voor 

de gehele levenscyclus. 

Op basis van de interviews, zijn de uitgaven per fase binnen de levenscyclus ingedeeld in diverse typen uitgaven. 

De investeringsfase bestaat uit onder andere de volgende typen uitgaven: het uurtarief van eigen interne uren, 

diensten van derden (zoals aannemerskosten en verrekenbare uurtarieven) en eenmalige vaste kosten (zoals 

leges van de vergunning). De investeringsuitgaven van het materiaal vallen onder de totale uitgaven van de 

aanlegfase. In het raamwerk is voor de materiaaluitgaven echter een aparte rubriek gecreëerd. Zo wordt het 

onderscheid tussen de initiële materiaaluitgaven en de totale investeringsuitgaven inzichtelijk. 

De formule van Kansel en Kadambari (2010) voor het berekenen van de Life Cycle Costing, uit paragraaf 2.1, 

bevat de componenten vervangingskosten, verwijderingskosten en eventuele restwaarde. Binnen Eneco Warmte 

& Koude worden de verwijderingskosten en de eventuele restwaarde gesommeerd. Na de sommatie zijn de 

overgebleven kosten nihil en daarom zullen de verwijderingskosten en de eventuele restwaarde in het onderzoek 

niet meegenomen worden. In het onderzoek wordt de Life Cycle Costing berekend over de technische levensduur 

en niet over een vooraf vastgestelde (economische) periode. Hierdoor vallen de vervangingskosten buiten de 

technische levensduur en zullen deze ook niet in dit onderzoek meegenomen worden. 

In de exploitatiefase worden de operationele uitgaven gedaan voor het beheer, de bedrijfsvoering en het 

onderhoud en bestaat met name uit het uurtarief voor eigen interne uren en wat kleine uitgaven zoals klein 

materiaal. Voor de reparatie van het leidingsysteem wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de diensten van 

de aannemer, die samen met de materialen de grootste uitgavenpost vormen.  

Binnen het businessmodel van Eneco Warmte & Koude wordt de uitgave van het warmteverlies van de leiding 

niet als operationele uitgave meegenomen, maar verrekend met de brutomarge. De brutomarge is het verschil 

tussen de inkoop van de warmte en de opbrengsten uit de verkoop van de warmte. Ondanks dat de uitgaven 

voor het warmteverlies officieel niet binnen de operationele uitgave valt, zijn de uitgaven wel in een aparte 

rubriek van het raamwerk meegenomen, omdat het wel degelijk uitgaven zijn op het conto van het toe te passen 

type leiding.   

4.4 Definitief raamwerk 
In de voorgaande paragrafen zijn, voor de identificatie van de fasen binnen de levenscyclus van een buisleiding, 

de activiteiten en de kostenposten, een aantal keuzes gemaakt, die gebaseerd zijn op de interviews en de 

literatuur. In bijlage B is de analyse van de interviews opgenomen, voor het vaststellen van de activiteiten en 

kostenposten op basis van saturatie van een kwalitatieve codering. Voor het berekenen van de Life Cycle Costing 

en de (arbeids)productiviteit, is, aan de hand van de analyse en keuzes, een definitief raamwerk opgesteld dat 
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de basis vormt voor het vaststellen van de benodigde manuren en uitgaven. De vastgestelde fasen binnen de 

levenscyclus van de buisleiding vormen het fundament van het raamwerk. De activiteiten en de daaraan 

gekoppelde kostenposten geven een verdere invulling aan het definitieve raamwerk.  

Het definitieve raamwerk ziet er als volgt uit: 

 

  Activiteiten:   Kostenposten: 

          

In
ve

st
e

ri
n

gs
fa

se
 

 

O
n

tw
e

rp
fa

se
 

 

  Manuren:  

O
n

tw
e

rp
u

it
ga

ve
n

 

   Uitgaven: 

 

 

   1   Inventarisatie gegevens:       1   Inventarisatie gegevens:   

 

 

   2   Conceptontwerp:       2   Conceptontwerp:   

 

 

   3   Definitief ontwerp:       3   Definitief ontwerp:   

 

 

   4   Sterktetechnische toetsing:       4   Sterktetechnische toetsing:   

 

 

   5   Grondzaken:       5   Grondzaken:   

 

 

   6   Bouwvoorbereiding:       6   Bouwvoorbereiding:   

 

 

Totaal:    Totaal:   

 

  

      

 

A
an

le
gf

as
e 

 

  Manuren:  

A
an

le
gu

it
ga

ve
n

 

  Uitgaven: 

 

 

   1  Mobilisatie:        1  Mobilisatie:    

 

 

   2  Civiele werkzaamheden:       2  Civiele werkzaamheden:   

 

 

   3  Aanleg leidingen:       3  Aanleg leidingen:   

 

 

   4  Civiele werkzaamheden:       4  Civiele werkzaamheden:   

 

 

   5  Oplevering:       5  Oplevering:   

 

 

   6  Demobilisatie:       6  Demobilisatie:   

 

 

   7 Uren toezicht/projectleiding       7  Materiaal:   

 

 

        8  Uren toezicht/projectleiding   

 

 

Totaal:    Totaal:   

 

   

      

 

   

      

Ex
p

lo
it

at
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fa
se

 

 

B
e

d
ri

jf
sf

as
e 

 

  Manuren:  

U
it

ga
ve

n
 b

e
d

ri
jf

sf
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  Uitgaven: 

     1  Beheer:       1  Beheer:   

     2  Bedrijfsvoering:       2  Bedrijfsvoering:   

     3  Onderhoud:       3  Onderhoud:   

     4  Reparatie storingen:       4  Reparatie storingen:   

          5  Warmteverlies:   

  Totaal:    Totaal:   

 

Figuur 11. Definitief raamwerk 

Hiermee is de eerste deelvraag beantwoord.  
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5 Toepasbaarheid flexibele RVS-leiding op het warmtenet 
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2: “Hoe groot is het aandeel van het totale warmtenet van Eneco Warmte & 
Koude waarin de flexibele RVS- leiding toegepast kan worden?” beantwoord. 
 

Zowel de warmtenetten binnen het verzorgingsgebied van Eneco Warmte & Koude als de flexibele RVS-leidingen, 

hebben specifieke eigenschappen en beperkingen. Het toepassen van de flexibele RVS-leiding, als alternatief 

voor de Staal-PUR-PE-leidingen, is niet overal in het verzorgingsgebied technisch haalbaar of financieel 

aantrekkelijk. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de systeemspecificaties van de warmtenetten van Eneco 

Warmte & Koude (§5.1) en de specificaties van de flexibele RVS-leidingen (§5.2). Vervolgens wordt met GIS-

applicatie van Eneco Warmte & Koude vastgesteld wat de lengtes zijn van het primaire en secundaire warmtenet 

en op welke lengte de flexibele RVS-leiding toegepast kan worden (§5.3). Het percentage van het warmtenet 

waarin de flexibele RVS-leiding kan worden toegepast is van invloed op de totale (arbeids)productiviteit. 

Vanwege de beperkte toepasbaarheid van de flexibele RVS-leiding in het totale warmtenet, zal de in hoofdstuk 

7 berekende procentuele verandering van de (arbeids)productiviteit van de Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele 

RVS-leiding met het percentage van het warmtenet waarin de flexibele RVS-leiding kan worden toegepast 

vermenigvuldigd moeten worden, om zo het effect op het totale warmtenet te bepalen. De data die gevonden 

zijn tijdens het deskonderzoek van het GIS-systeem zijn aan de beheerder van het GIS-systeem ter verificatie 

aangeboden en zijn in bijlage C opgenomen. Tot slot wordt het aandeel van het totale warmtenet waarin de 

flexibele leiding kan worden toegepast berekend en geanalyseerd (§5.4). De kwantitatieve statistische analyse 

van de GIS-data is in bijlage E opgenomen.  

 

5.1 Warmtenetten Eneco Warmte & Koude 
Binnen het verzorgingsgebied van Eneco Warmte & Koude verschillen de systeemspecificaties van de 

warmtenetten per gebied. De grote warmtenetten in Rotterdam en Den Haag en de zogenaamde eilandbedrijven 

(warmtedistributie vanuit decentrale opwekking) zijn indirecte systemen, in tegenstelling tot het warmtenet in 

Utrecht, wat een direct systeem is.  

Kenmerkend voor een direct systeem is dat het warme water direct uit het primaire warmtenet (primair 

distributienet), zonder tussenkomst van een warmtewisselaar, in het secundaire warmtenet (secundair 

distributienet) tot in de gebouwen stroomt. Het primaire en secundaire warmtenet zijn dus niet hydraulisch 

gescheiden. Het gevolg hiervan is dat, vanwege de toelaatbare ontwerpcondities van de gebouwinstallaties, voor 

lagere drukken en temperaturen gekozen moet worden in zowel het primaire als in het secundaire warmtenet. 

Dit resulteert onder andere in grotere diameters van de primaire en de secundaire warmteleidingen. Het directe 

systeem heeft, voornamelijk bij grotere netten, consequenties voor de beheersbaarheid. Door het ontbreken 

van een fysieke scheiding tussen het primaire en secundaire warmtenet, moeten bij lekkages, bijvoorbeeld bij 

werkzaamheden door derden, grote delen van het net uit bedrijf genomen worden. De afnemers, zowel 

woningen als (grote) bedrijven, zijn aangesloten op de secundaire warmtenetten. 

Bij indirecte systemen worden het primaire warmtenet (transportnet en primair distributienet) en het secundaire 

warmtenet (secundair distributienet) gescheiden door een warmtewisselaar. Door de wisselaar spelen bij 

indirecte systemen de hierboven beschreven problemen niet. Hiertegenover staat dat bij een indirect systeem 

door de scheiding een bijbehorende installatie nodig is. Het voordeel van een indirect systeem is dat het primaire 

warmtenet op een hoge temperatuur en het secundaire warmtenet op een lage temperatuur geëxploiteerd kan 

worden. Daardoor kunnen de diameters van de leidingen in het primaire warmtenet beperkt blijven en zorgt het 

secundaire warmtenet, door de lage temperatuur, zowel voor minder warmteverliezen als een verbetering van 

het rendement bij de warmteproductie, wat de energetica ten goede komt. Woningen worden aangesloten op 
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het secundaire warmtenet en de bedrijfspanden worden op het primaire distributienet aangesloten en voorzien 

van een warmtewisselaar, waardoor er een eenduidige levergrens is en werkzaamheden aan de binneninstallatie 

geen invloed hebben op de bedrijfsvoering van het primaire distributienet. 

De temperatuurregimes bij de primaire en secundaire warmtenetten verschillen ook per gebied binnen het 

verzorgingsdistrict van Eneco Warmte & Koude. 

In de indirecte systemen in Rotterdam, Den Haag en bij de eilandbedrijven zijn de temperatuurregimes bij een 

buitentemperatuur van -10 °C conform tabel 2. In het directe systeem in Utrecht is het temperatuurregime bij 

een buitentemperatuur van -10 °C conform tabel 3. 

Tabel 2  
Temperatuurregime indirecte systemen van Eneco Warmte & Koude 
 

Gebied 
 

Prim. warmtenet 
Aanvoer 

Prim. warmtenet 
Retour 

Sec. warmtenet 
Aanvoer 

Sec. warmtenet 
Retour 

Rotterdam 120°C 73°C 70°C 40°C 
Den Haag 110°C 70°C 70°C 40°C 
Eilandbedrijf 85°C 45°C 70°C 40°C 

Opmerking. De gegevens komen uit de Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte Regio Zuid-Holland en Amstelveen. 

 
Tabel 3  
Temperatuurregime directe systemen van Eneco Warmte & Koude  
 

Gebied 
 

Prim. warmtenet 
Aanvoer 

Prim. warmtenet 
Retour 

Sec. warmtenet 
Aanvoer 

Sec. warmtenet 
Retour 

Utrecht 90°C (max 100°C) 50°C 90°C (max 100°C) 50°C 

Opmerking. De gegevens komen uit de Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte Regio Utrecht. 

Voor zowel de primaire transportleidingen als de primaire en secundaire distributieleidingen, zijn de Staal-PUR-

PE-leidingen de standaard leidingen die door Eneco Warmte & Koude worden toegepast. Het onderzoek gaat 

over het toepassen van de flexibele RVS-leiding als alternatief voor de Staal-PUR-PE-leidingen in uitsluitend de 

primaire netten. Door de lage bedrijfstemperatuur van maximaal 70°C zijn in de indirecte systemen diverse 

(goedkopere) alternatieven beschikbaar, zoals kunststofleidingen. In de directe systemen zullen, door de hoge 

bedrijfstemperatuur van maximaal 100°C, de Staal-PUR-PE-leidingen toegepast blijven, omdat de flexibele RVS-

leidingen zich er niet voor lenen om zich fijnmazig te verdelen met vele huisaansluitingen.   

 

5.2 Flexibele RVS-leidingen 
De flexibele RVS-leiding is voor warmtetoepassingen in twee varianten verkrijgbaar: De FLEXWELL en de 

CASAFLEX, beide van leverancier Brugg Pipesystems. De flexibele leidingen worden op een haspel geleverd in de 

gewenste diameter en lengte. De maximale lengte op een haspel is afhankelijk van de diameter en varieert tussen 

de 250 en 1000 meter. 

De FLEXWELL bestaat uit een RVS-mediumbuis en een RVS-omhulsel dat voorzien is van een polyetheleen (PE)-

laag voor de beschermende afwerking. Tussen de RVS-mediumbuis en het RVS-omhulsel zit polyuretheen (PUR) 

voor de isolerende werking en de buis is voorzien van lekdetectiedraden. De FLEXWELL is verkrijgbaar in de range 

van een diameter DN25 tot en met DN150. De maximale toelaatbare bedrijfstemperatuur bedraagt 150°C en de 

maximale toelaatbare bedrijfsdruk is PN25.  
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Figuur 12. Structuur FLEXWELL-leiding. Overgenomen uit “Subject to technical changes 12.06.2017” (Brugg Pipesystems, 

2017) 

De CASAFLEX bestaat uitsluitend uit een RVS-mediumbuis en heeft geen RVS-omhulsel. De RVS mediumbuis 

heeft een PE-omhulsel, met daartussen polyisocyanuraat (PIR) voor de isolatie, en is voorzien van 

lekdetectiedraden. De CASAFLEX is verkrijgbaar in de range van een diameter DN20 tot en met DN100. De 

maximale toelaatbare bedrijfstemperatuur bedraagt 160°C en de maximale toelaatbare bedrijfsdruk is PN25. 

 

Figuur 13. Structuur CASAFLEX-leiding. Overgenomen uit “Subject to technical changes 07.06.2017” (Brugg Pipesystems, 
2017)     

Bij beide leidingtoepassingen is de RVS-mediumbuis standaard uitgevoerd in RVS 304 (AISI 304/EN 1.4301) en 

bestaat deze uit 18% chroom en 10% nikkel. Door de gunstige eigenschappen is de legering RVS 304 de meest 

toegepaste RVS-soort. De RVS-mediumbuis kan ook geleverd worden in de kwaliteit RVS 316 (AISI 316/ EN 

1.4401) met 2% extra molybdeen in de legering. De legering wordt door de molybdeen bestendig tegen zout-, 

spleet- en spanningscorrosie. De legering heeft ook een laag koolstofgehalte, waardoor er gemakkelijk gelast kan 

worden en de corrosiegevoeligheid na het lassen beperkt is (Hego, 2018).  

Het RVS-omhulsel bij de FLEXWELL is gemaakt van RVS 409 (AISI 409/EN 1.4512) en is een legering met 11,5% 

chroom. De kwaliteit van de RVS 409 legering is geschikt voor het RVS-omhulsel, omdat deze in een niet-

corrosieve omgeving is ingesloten tussen de PUR-laag en PE-bekleding. De uitgebreide technische specificaties 

van de FLEXWELL en de CASAFLEX zijn in bijlage D opgenomen.  

De FLEXWELL wordt sinds 1973 geproduceerd. De CASAFLEX is een afgeleide van de FLEXWELL en is sinds 1994 

op de markt. De expertise, ervaringen en de ontwikkeling van het toepassen van de FLEXWELL-leiding is met ruim 

45 jaar aanzienlijk langer dan die van de CASAFLEX. Door het ontbreken van het RVS-omhulsel bij de CASAFLEX 

is deze flexibele buis goedkoper dan de FLEXWELL, maar is het productieproces van de CASAFLEX echter anders 

dan bij de FLEXWELL, waardoor de diameter beperkt is tot DN100. Daarnaast is de FLEXWELL door het extra RVS-

omhulsel minder gevoelig voor externe belastingen en beter beschermd tegen mechanische invloeden. Op basis 

van het bovenstaande, richt het onderzoek zich op het toepassen van de FLEXWELL als flexibele RVS-leiding met 
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een verkrijgbare diameter tot DN150.     

5.3 Bentley sisNET 
Eneco Warmte & Koude maakt gebruik van Bentley sisNET V8i als geografisch-informatiesysteemapplicatie (GIS-

applicatie). Bentley sisNet is een multi-utilty, op GIS gebaseerd assetmanagementsysteem. Het programma 

bestaat uit twee hoofdonderdelen: een configureerbaar datamodel van het warmtenet en de daaraan 

gekoppelde database. Met MicroStation wordt het leidingnet in sisNET geconfigureerd en wordt de toegevoegde 

data in een database opgeslagen. De gegevens uit sisNET zijn ook beschikbaar voor Bentley sisHYD om 

hydraulische en thermische berekeningen te maken voor een netanalyse. Bentley sisIMS is gebaseerd op een 

geowebpublisher en wordt gebruikt om in een toegankelijke websiteomgeving, met alleen een kijkfunctie, het 

warmtenet met de data te raadplegen.  

Voor het bepalen van het aandeel waarin de flexibele RVS-leiding op het totale warmtenet kan worden toegepast 

ten, zullen in dit onderzoek de gegevens uit de database van sisNET V8i gebruikt worden. De database is een 

Oracle-database. De Oracle-database is een datamanagementsysteem van Oracle dat wordt bestuurd door 

sisNET. De applicatie Oracle SQL Developer heeft toegang tot de Oracle-database van sisNET en kan de data uit 

de tabellen van de database opvragen (query) en exporteren naar Excel.  

Ieder leidingdeel in sisNET heeft een unieke code, met daaraan gekoppeld de specifieke informatie over dat 

leidingdeel, en is opgeslagen in een tabel in de Oracle-database. Voor het onderzoek zijn niet alle beschikbare 

data over alle leidingdelen nodig. Voor elk leidingdeel zal uit de tabel de volgende informatie per item 

opgevraagd (query) en geëxporteerd naar een Excel-spreadsheet moeten worden: 

 Diameter  

 Cascadedeel (primair of secundair) 

 Lengte 

 Warmtenet N1 (geografische deelgebieden op niveau 1) 

 Materiaal (bijvoorbeeld staal, kunststof of koper) 

 Systeemaanduiding (bijvoorbeeld Staal-PUR-PE, Staal-in-Staal of Staal-PP) 

 Soort (bijvoorbeeld distributieleiding, verdeelleiding of transportleiding) 

In Excel worden de leidingdelen in de rijen en de items in de kolommen weergegeven. In de kolommen wordt 

een filter toegepast. Om de omvang van het totale warmtenet te kunnen bepalen, zouden alle filters open 

moeten staan. Doordat de secundaire verdeelleidingen (inpandige leidingen en leidingen onder de kruipruimtes) 

in het verleden echter regelmatig niet als revisie zijn verwerkt in het GIS-systeem, geeft dat een onjuiste 

weergave van de werkelijke omvang van het totale warmtenet. Om tot een representatieve omvang van het 

totale warmtenet te komen, worden uitsluitend alle uitpandige leidingen (terreinleidingen) meegenomen. Deze 

zijn namelijk voor de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) wel verwerkt in het GIS-systeem.  

Van de leidingdelen is in sisNET op drie aggregatieniveaus de geografische ligging ingevoerd. Onder niveau N0 

vallen de drie grote omvangrijke gebieden: Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De drie N0-gebieden zijn opgedeeld 

in negentien N1-gebieden op stads-/gemeenteniveau. De N1-gebieden zijn vervolgens opgedeeld in N2-

gebieden, op wijkniveau. 

De aan de leidingdelen gekoppelde geografische ligging op niveau N2 is niet altijd consistent verwerkt. Daarnaast 

kunnen de warmtenetten op wijkniveau klein zijn, waardoor de verhoudingen tussen de primaire en secundaire 

warmtenetten plaatselijk erg afwijken van het gemiddelde. De data op aggregatieniveau N2 is daarom niet 

representatief. Er zijn slechts drie N0-gebieden, waardoor de spreiding van de resultaten groot zou kunnen zijn 

en de daaruit voortvloeiende conclusie minder betrouwbaar. Daarom zullen voor het onderzoek de data op 

niveau N1 gerangschikt worden.  
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Voor het vaststellen van de omvang van het leidingnet in de deelgebieden N1 geldt het volgende: 

 Voor het totale uitpandige warmtenet zijn de inpandige secundaire verdeelleidingen niet van 

toepassing.  

 Voor het totale uitpandige primaire warmtenet zijn alle secundaire leidingen niet van toepassing. 

 Voor het totale uitpandige secundaire warmtenet zijn alle inpandige secundaire verdeelleidingen en alle 

primaire leidingen niet van toepassing. 

 Voor het totale uitpandige primaire warmtenet ≤DN150 zijn alle secundaire leidingen en de primaire 

leidingen groter dan DN150 niet van toepassing. 

 Voor het totale uitpandige primaire warmtenet ≤DN100 zijn alle secundaire leidingen en de primaire 

leidingen groter dan DN100 niet van toepassing. 

Dit resulteert in het volgende overzicht in tabel 4 voor de 19 deelgebieden N1. 

Tabel 4  
Overzicht van de leidinglengtes [m] in de 19 deelgebieden  
  

Gebieden N1 Primair Secundair Totaal Primair ≤DN150 Primair 
≤DN100  

  [m] [m] [m] [m] [m] 

  1 Delft Warmtebedrijf 13.160 16.660 29.820 7.080 5.880 

2 Den Haag Aardwarmte 12.380 3.380 15.760 5.080 2.610 

3 Den Haag Groot 124.820 8.300 133.120 39.350 26.550 

4 Wateringseveld 6.500 16.890 23.390 4.690 3.720 

5 Ypenburg 32.950 56.630 89.580 18.300 12.080 

6 Zoetermeer  3.270 9.640 12.910 19.50 1.510 

7 Barendrecht 11.310 9.630 20.940 8.050 3.290 

8 Bergschenhoek 39.930 0 39.930 21.600 10.570 

9 Boterdorp 990 17.740 18.730 990 310 

10 Papendrecht  3.550 14.780 18.330 2.760 960 

11 Rotterdam Groot 540.110 289.630 829.740 302.880 193.420 

12 Amersfoort  5.690 10.630 16.320 2.260 1.570 

13 Amstelveen 22.230 20.540 42.770 12.750 9.330 

14 Houten 12.640 20.460 33.100 8.360 2.260 

15 Nieuwegein 104.990 71.500 176.490 59.930 40.430 

16 Utrecht Groot 260.910 191.330 452.240 152.830 90.470 

17 Leidsche Rijn 102.610 212.450 315.060 45.720 3.140 

18 Merwedekanaal 10.760 200 10.960 5.320 3.140 

19 Overvecht 73.250 16.570 89.820 36.760 21.890 

 Totaal: 1.382.050 986.960 2.369.010 736.660 474.010 

Opmerking. De gegevens komen uit de database van sisNET.  

 

5.4 Aandeel flexibele RVS-leiding in het totale warmtenet 
Met de data uit sisNET op aggregatieniveau N1, kan per deelgebied het percentage berekend worden van het 

aandeel waarin het primaire net ≤DN100 en het primaire net ≤DN150 is toegepast op het totale uitpandige 

warmtenet. De percentages worden in deze paragraaf berekend, statistisch geanalyseerd en gepresenteerd. De 

berekeningen die ten grondslag liggen aan de resultaten zijn weergegeven in bijlage E. De toegepaste formules 

zijn overgenomen uit het Basisboek Statistiek (Buhrman, 1996).   
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Het delen van de leidinglengtes van de primaire netten ≤DN100 en primaire netten ≤DN150 door de 

leidinglengtes van het totale uitpandige warmtenet, resulteert voor alle deelgebieden in negentien percentages. 

Het rekenkundig gemiddelde van alle percentages van de deelgebieden is met de volgende formule berekend: 

 
n

x

n

x

n

x
x

i

n

i i 
 1                

Hierbij geldt: x  = het gemiddelde percentage, x = het percentage per deelgebied en n = het totale aantal 

deelgebieden.  

Op basis van de leidinglengtes uit de database van sisNET is het rekenkundig gemiddelde van de verhouding 

tussen het deel primaire net ≤DN150 en het totale warmtenet: 

x  = 27,96 % (≤DN150) 

Het rekenkundig gemiddelde van de verhouding tussen het deel primaire net ≤DN100 en het totale warmtenet 

is: 

x  = 16,73 % (≤DN100) 

De netten in de deelgebieden zijn echter niet even groot. Zo zijn bijvoorbeeld de netten van Rotterdam Groot en 

Utrecht Groot aanzienlijk groter dan die van de andere deelgebieden. De percentages van deze netten moeten 

daarom zwaarder meewegen dan die van kleinere gebieden. Daarom is het gewogen gemiddelde berekend met 

de formule: 
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Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde percentage, x = het percentage per deelgebied, w = de wegingsfactor 

en n = het totale aantal deelgebieden. 

Het gewogen gemiddelde van de verhouding tussen het primaire net ≤DN150 en het totale warmtenet is: 

x  = 31,10 % (≤DN150) 

Het gewogen gemiddelde van de verhouding tussen het deel primaire net ≤DN100 en het totale warmtenet is: 

x  = 20,01 % (≤DN100) 

Door het berekenen van de standaarddeviatie, wordt bepaald hoe de verschillende verhoudingspercentages per 

deelgebied verspreid liggen rondom het gewogen gemiddelde. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe verder de 

verschillende percentages van de deelgebieden af liggen van het gewogen gemiddelde. 

De formule voor de standaarddeviatie is: 

   2   => 2
22

1

2

2
)()(

x
n

fx

n

fxx

n

fxx
iiii

n

i ii








     



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

34 

Hierbij geldt:  = de standaarddeviatie 2 = de variatie, x = het percentage per deelgebied, x  = het gewogen 

gemiddelde, n = het totale aantal deelgebieden.   

De standaarddeviaties van de percentages van de deelgebieden van het gewogen gemiddelde zijn: 

Bij het primaire net ≤DN150: 

 = 12,79 (≤DN150) 

Bij het primaire net ≤DN100: 

 = 7,91 (≤DN100) 

Op basis van het gewogen gemiddelde, zijn met Excel de standaarddeviatie en de klassenbreedte, die samen de 

normale verdeling (ook wel gaussverdeling genoemd) vormen, berekend en in een grafiek weergegeven. In 

combinatie met de frequentie van de verschillende percentages uit de deelgebieden in dezelfde klassen 

(histogram), kan in de grafiek vastgesteld worden of de berekende percentages van de deelgebieden ten opzichte 

van het gewogen gemiddelde normaal verdeeld zijn. De normale verdeling en de frequentie van de verschillende 

verhoudingspercentages van de deelgebieden per klassenbreedte zijn in het onderstaande figuur 14 voor zowel 

het primaire net ≤DN150 als het primaire net ≤DN100 weergegeven: 

 

Figuur 14. Grafieken van de normale verdeling en de frequentie van de percentages uit de verschillende deelgebieden 

Uit figuur 14 blijkt dat de verschillende percentages van zowel het primaire net ≤DN150 als het primaire net 

≤DN100 van de deelgebieden normaal verdeeld zijn. Dat betekent dat de betrouwbaarheidsgrenzen berekend 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
Percentage primair net ≤ 100

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
Percentage primair net ≤ 150



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

35 

kunnen worden met de volgende formule: 

 = ),(
n

zx
n

zx


  

Hierbij worden de twee betrouwbaarheidsgrenzen   berekend. Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde 

percentage,  = de standaarddeviatie, z = het betrouwbaarheidsinterval en n = het totale aantal deelgebieden. 
 
Als z als 95%-betrouwbaarheidsinterval wordt genomen, kan worden gesteld dat het aandeel van het primaire 
net ≤DN150 en het aandeel primaire net ≤DN100 op het totale uitpandige warmtenet bij toekomstige 
netuitbreidingen voor 95% tussen de betrouwbaarheidsondergrens en betrouwbaarheidsbovengrens ligt. 
 
Voor het primaire net ≤DN150 zijn de 95%-betrouwbaarheidsgrenzen:  
 
De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 25,34% en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 36,85% (≤DN150) 

Voor het primaire net ≤DN100 zijn de 95%-betrouwbaarheidsgrenzen: 

De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 16,45% en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 23,57% (≤DN100) 

Uit de analyse volgt dat, voor de uiteindelijke berekening van het effect op de (arbeids)productiviteit in hoofdstuk 

7, verwacht mag worden dat het aandeel van het totale uitpandige warmtenet waarin de FLEXWELL kan worden 

toegepast, met een betrouwbaarheid van 95%, tussen de 25,34% (ondergrens 95% BI) en 36,85% (bovengrens 

95% BI) ligt, met een gewogen gemiddeld percentage van 31,10% en een standaarddeviatie van 12,79. 

Voor het aandeel van het totale uitpandige warmtenet waarin de FLEXWELL tot en met een diameter van DN100 

kan worden toegepast, mag verwacht worden dat, met een betrouwbaarheid van 95%, de verhouding tussen de 

16,45% (ondergrens 95% BI) en 23,57% (bovengrens 95% BI) ligt, met een gewogen gemiddeld percentage van 

20,01% en een standaarddeviatie van 7,91%. 

5.5 Conclusie 
Van het gehele uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude is het aandeel waarin de FLEXWELL-leiding 
tot en met DN100 als primaire leiding kan worden toegepast 20,0% en waarin de FLEXWELL-leiding tot en met 
DN150 als primaire leiding kan worden toegepast 31,1%.  
 
In hoofdstuk 7 zal voor het effect op het gehele uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude de berekende 
procentuele verandering van de (arbeids)productiviteit tussen de toegepaste Staal-PUR-PE-leiding en FLEXWELL-
leiding vermenigvuldigd worden met het percentage waarin de FLEXWELL-leiding op het totale uitpandige 
warmtenet kan worden toegepast. Hiermee is de tweede deelvraag beantwoord.  
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6 Manuren en uitgaven in de praktijk 
In dit hoofdstuk worden deelvraag 3: “Hoeveel manuren zijn nodig voor de activiteiten binnen de levenscyclus 
van een warmtenet met de flexibele RVS-leiding en een warmtenet met de Staal-PUR-PE-leiding?” en deelvraag 
4: “Wat zijn de uitgaven gedurende de gehele levenscyclus van een warmtenet met de flexibele RVS-leiding en 
een warmtenet met de Staal-PUR-PE-leiding in de twee experimentele projecten?” beantwoord. 
 
In hoofdstuk 3 zijn, op basis van interviews en de literatuur, de activiteiten en kostenposten geïdentificeerd en 
gepresenteerd in een definitief raamwerk voor de gehele levenscyclus van een leidingsysteem. Om uiteindelijk 
te kunnen bepalen wat de effecten op de (arbeids)productiviteit en de totale kosten zijn van het toepassen van 
een Staal-PUR-PE-leidingsysteem of een flexibel RVS-leidingsysteem, moeten de inzet van arbeid in manuren en 
de uitgaven voor alle activiteiten en kostenposten van beide leidingsystemen bepaald worden.  
 
Voor het vaststellen van de benodigde manuren en uitgaven van beide leidingtoepassingen gedurende de gehele 
levenscyclus, zijn twee praktijkexperimenten uitgevoerd, die in dit hoofdstuk aan bod komen. Met de verzamelde 
informatie over de benodigde manuren en uitgaven voor de activiteiten en kostenposten uit de 
praktijkexperimenten kan het raamwerk gevuld worden. Daarna kunnen de twee leidingtoepassingen vergeleken 
worden. 
 
Dit hoofdstuk begint met de selectiecriteria waaraan de experimentele projecten moeten voldoen (§6.1) en een 
beschrijving van de twee geselecteerde experimentele projecten (§6.2). Daarna worden, inclusief de wijze 
waarop de informatie is verzameld, de manuren per activiteit (§6.3) en uitgaven per kostenpost (§6.4) bepaald. 
Tot slot worden de resultaten van de experimentele projecten voor de benodigde manuren en uitgaven in het 
raamwerk gepresenteerd (§6.5).  
 

6.1 Selectiecriteria praktijkexperimenten 
Voor het vaststellen van de benodigde manuren en de uitgaven van beide leidingtoepassingen, is gebruik 

gemaakt van twee experimentele projecten, waarbij daadwerkelijk de leidingen zijn ontworpen en aangelegd. 

Om een goede vergelijking en analyse te kunnen maken, moeten de experimentele projecten aan de volgende 

eisen voldoen: 

 Gelijkwaardigheid van de te beschouwen leidingdelen 

De projecten moeten minimaal 200 meter tracé behelzen, waarbij onder dezelfde omstandigheden de 

ene helft met de traditionele Staal-PUR-PE-leidingen wordt uitgevoerd en een gelijkwaardig deel (met 

dezelfde diameter en lengte) met de flexibele RVS-leidingen. 

  

 Toe te passen diameters ≤DN100 en DN150 

Om, afhankelijk van de diameter, de mogelijke verschillen te bepalen in de benodigde manuren en 

uitgaven, moet één project worden uitgevoerd met diameter DN100 en één project met diameter 

DN150.  

 

 Uitbreiden van het primaire net 

In de praktijkexperimenten moet het primaire net uitgebreid worden in een nieuw tracé, niet als een 

vervanging in een bestaand tracé. Het uitbreiden van een net in een nieuw tracé is niet afhankelijk van 

seizoensinvloeden (leveringsonderbreking in het stookseizoen). Daarnaast spelen de voor- en nadelen 

van een leidingvervanging (zoals bekende ongehinderde ligging, het uitbedrijfnemen en aftappen van 

de leiding, het verwijderen van de bestaande leiding, leveringsonderbreking) geen rol bij een nieuw aan 

te leggen leidingtracé. 
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6.2 Projectbeschrijving  
Op basis van de selectiecriteria uit paragraaf 6.1 komen, in de periode dat het onderzoek dient plaats te vinden, 

binnen Eneco Warmte & Koude twee projecten in aanmerking die aan de criteria voldoen: 

 Project Loevesteinlaan te Den Haag 

 Project Dedemvaartsweg te Den Haag 

6.2.1 Project Loevesteinlaan 

Op de Loevesteinlaan in Den Haag worden twee appartementencomplexen gebouwd, die aangesloten moeten 

worden op het primaire warmtenet. Om de twee appartementencomplexen te bereiken, moet het bestaande 

net met circa 300 meter uitgebreid worden. Omdat in de toekomst mogelijk nog upwards te verwachten zijn in 

het gebied, is bepaald dat de nieuwe leiding een diameter van DN150 moet hebben.  

Het bestaande warmtenet van Eneco Warmte & Koude eindigt bij winkelcentrum Leyweg. Van daaruit zal via de 

Tubbergenstraat en de Windesheimstraat het primaire net uitgebreid worden. Halverwege de Maartensdijklaan 

bevindt zich een watergang. Het totale nieuw aan te leggen tracé is in figuur 15 met een gele lijn weergegeven.  

 

Figuur 15. Tracé van het project Loevesteinlaan in Den Haag 

Voor het onderzoek zal in de Tubbergenstraat 100 meter Staal-PUR-PE-leiding in open ontgraving (oranje lijn) 

vergeleken worden met 100 meter flexibele RVS-leiding in open ontgraving (groene lijn) in de Windesheimstraat. 

De passage van de watergang wordt aangelegd met een boring, maar valt buiten het onderzoek.  

6.2.2 Project Dedemsvaartweg 

Op de Dedemsvaartweg in Den Haag staan drie appartementencomplexen die in 2019 een aansluiting willen op 

het warmtenet van Eneco Warmte & Koude. Het primaire net zal vanaf de bestaande leiding in de Zweeloostraat 

met circa 350 meter DN100-leiding uitgebreid worden, via de Zweeloostraat en Gietenstraat. Vanaf de 

doorgaande DN100-leiding in de Gietenstraat worden de appartementencomplexen met een T-stuk en een 

DN50-leiding afgetakt en aangesloten. Het nieuw aan te leggen DN100-tracé met de DN50-aftakleidingen is in 

figuur 16 met een gele lijn weergegeven.  
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Figuur 16. Tracé van het project Dedemsvaartweg in Den Haag 

Voor het onderzoek zal in de Zweeloostraat en de Gietenstraat 100 meter Staal-PUR-PE-leiding in open 

ontgraving (oranje lijn) vergeleken worden met 100 meter flexibele RVS-leiding in open ontgraving (groene lijn) 

in de Gietenstraat. Beide leidingdelen hebben een bocht in het tracé en een T-stuk met een DN50-aftakleiding 

van 6 meter.  

6.3 Bepalen manuren per activiteit 
Elke activiteit binnen de levenscyclus van een warmteleiding heeft een bepaalde doorlooptijd (cycletime). In het 

onderzoek van Koskela (1999) is de doorlooptijd van een productieproces gedefinieerd. Het realiseren van de 

activiteiten in de ontwerpfase en aanlegfase is in principe ook een productieproces, want hierbij wordt een 

warmtenet vervaardigd. De theorie in het onderzoek van Koskela (1999) is gebaseerd op het model van Gilbreth 

en Gilbreth (1922), waarin gesteld wordt dat de doorlooptijd van een activiteit bestaat uit vier fasen: de 

verwerking, de controle, het wachten en het transport. De totale doorlooptijd van een activiteit is de som van 

de fasen (Koskela, 1999): 

 doorlooptijd = de verwerkingstijd + de controletijd + de wachttijd + de transporttijd 

Omdat er geen waarde wordt toegevoegd aan het product, worden de laatste drie fasen van de doorlooptijd 

gezien als verspillingstijd. Ondanks dat de doorlooptijd van een activiteit verbeterd kan worden door de 

verspillingstijd te reduceren of zelfs te elimineren, richt het onderzoek zich daar niet op. Bij het vaststellen van 

de benodigde manuren per activiteit wordt de gehele doorlooptijd meegenomen, inclusief de verspillingstijd. In 

dit onderzoek wordt namelijk niet bepaald of de inzet van arbeid efficiënt is, maar hoeveel arbeidsuren in totaal 

nodig zijn binnen de gehele levenscyclus van een leidingsysteem, om daarmee uiteindelijk de productiviteit uit 

arbeid te kunnen berekenen. 

6.3.1 Manuren tijdens de ontwerpfase 

Voor het vaststellen van de benodigde manuren tijdens de ontwerpfase, zijn de ontwerpen van de twee 

experimentele projecten op basis van een viltstiftlijn door een engineeringsbureau verder uitgewerkt. Tijdens 

het ontwerpen van de experimentele projecten, zijn met een observatie de daadwerkelijk benodigde manuren 

voor de gedefinieerde activiteiten uit de ontwerpfase (§4.2.1) gemeten met een klok en afgerond op hele uren. 

Per project is onderscheid gemaakt tussen de benodigde manuren voor het deel met de Staal-PUR-PE-leiding en 

het deel met de flexibele RVS-leiding. Vervolgens zijn, na de oplevering van de ontwerpen, met observatie de 

benodigde manuren gemeten voor de werkvoorbereiding binnen de afdeling Realisatie van Eneco Warmte & 

Koude, voor beide projecten. Ook hier is onderscheid gemaakt tussen de benodigde manuren voor het deel met 

de Staal-PUR-PE-leiding en het deel met de flexibele RVS-leiding. De gemeten manuren, voor zowel de 

activiteiten bij het engineeringsbureau als voor de activiteiten van de werkvoorbereiding, zijn genoteerd op een 

observatieformulier en ter verificatie aan de geobserveerde deelnemers aangeboden. De geaccordeerde 
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observatieformulieren zijn in bijlage F bijgevoegd. De gemeten manuren per activiteit in de ontwerpfase zijn in 

tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5  
Gemeten manuren voor de activiteiten in de ontwerpfase van de twee experimentele projecten 
 

Manuren: Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
flexibele RVS 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
flexibel RVS 

Activiteit 
   

 

Inventarisatie gegevens: 8 8 8 8 

Conceptontwerp: 32 26 32 24 

Definitief ontwerp: 6 6 6 6 

Sterktetechnische toetsing: 18 9 13 7 

Grondzaken: 3 3 2 2 

Bouwvoorbereiding: 114 61 141 91 

Totaal: 181 113 202 138 

 

6.3.2 Manuren tijdens de aanlegfase 

Voor het vaststellen van de benodigde manuren tijdens de aanlegfase, zijn de leidingen tijdens de twee 

experimentele projecten daadwerkelijk aangelegd door een aannemer, conform de ontwerpen uit de 

ontwerpfase. Tijdens het aanleggen van de leidingen, zijn met een observatie de werkelijk benodigde manuren 

voor de gedefinieerde activiteiten uit de aanlegfase (§4.2.2) gemeten met een klok en afgerond op hele uren. 

Per project is onderscheid gemaakt tussen de benodigde manuren voor het deel met de Staal-PUR-PE-leiding en 

het deel met de flexibele RVS-leiding. Daarnaast zijn de interne benodigde manuren voor de begeleiding en het 

toezicht houden tijdens de aanleg van de leidingen gemeten met observatie. De gemeten manuren voor zowel 

de activiteiten bij de aannemer als voor de interne begeleiding en het toezicht zijn genoteerd op een 

observatieformulier en ter verificatie aan de geobserveerde deelnemers aangeboden. De geaccordeerde 

observatieformulieren zijn in bijlage F bijgevoegd. De gemeten manuren per activiteit in de aanlegfase zijn in 

tabel 6 weergegeven. 

Tabel 6  
Gemeten manuren voor de activiteiten in de aanlegfase van de twee experimentele projecten 
 

Manuren: Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
flexibele RVS 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
flexibel RVS 

Activiteit 
   

 

Mobilisatie: 52 30 32 32 

Civiele werkzaamheden: 236 149 258 176 

Aanleggen leidingen: 168 48 164 68 

Civiele werkzaamheden: 290 228 284 248 

Oplevering: 12 6 8 8 

Demobilisatie: 32 32 48 48 

Uitvoerder op het werk: 
Interne uren toezicht: 

122 
106 

84 
68 

78 
96 

51 
58 

Totaal: 1.018 645 968 689 

 
De totale doorlooptijd van de aanlegfase voor project Loevesteinlaan is voor het Staal-PUR-PE-leidingsysteem 28 
werkdagen en voor het flexibele RVS-leidingsysteem 20 werkdagen. Voor project Dedemsvaartweg is de totale 
doorlooptijd van de aanlegfase van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem 24 werkdagen en van het flexibele RVS-
leidingsysteem 17 werkdagen. 
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6.3.3 Manuren tijdens de bedrijfsfase 

In deze paragraaf zullen de verwachte manuren bepaald worden voor de gedefinieerde activiteiten in de 

bedrijfsfase voor de twee experimentele projecten (§4.2.3). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verwachte 

manuren tijdens de bedrijfsfase van een Staal-PUR-PE-leidingsysteem en in de bedrijfsfase van een flexibel RVS-

leidingsysteem. De bedrijfsfase van de experimentele projecten ligt in de toekomst. Daarom zal een schatting 

gemaakt moeten worden van de inzet van arbeid in uren tijdens de bedrijfsfase. In tegenstelling tot het bepalen 

van de manuren tijdens de ontwerpfase en de aanlegfase, waarbij de manuren werkelijk gemeten zijn, zal het 

aantal manuren tijdens de bedrijfsfase van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem gebaseerd zijn op de beschikbare 

historische data. De data die is verzameld tijdens het deskonderzoek van het SAP-systeem is aan de beheerder 

van het SAP-systeem ter verificatie aangeboden en is in bijlage G opgenomen. Op basis van de geschatte 

manuren die nodig zijn voor het Staal-PUR-PE-leidingsysteem en aan de hand van interviews, is vastgesteld hoe 

de hoeveelheid benodigde activiteiten voor de bedrijfsfase verandert als het flexibele RVS-leidingsysteem wordt 

toegepast. De door de geïnterviewden goedgekeurde verslagen zijn in bijlage H opgenomen. 

6.3.3.1 Manuren tijdens de bedrijfsfase van een Staal-PUR-PE-leidingsysteem 

Binnen Eneco Warmte & Koude wordt gewerkt met de software van SAP om de werkzaamheden van diverse 

afdelingen binnen het bedrijf te integreren en te optimaliseren. Alle werkzaamheden van de afdeling Service & 

Onderhoud worden geboekt in het SAP-systeem. Elke activiteit heeft een unieke code. De code van de activiteit 

wordt daarnaast gebruikt als code voor het statistisch kengetal, waarmee de werkzaamheden en kosten van de 

activiteit op basis van historische gegevens worden bepaald. Het statistische kengetal wordt gebruikt voor 

prognoses van begrotingen en capaciteitsplanningen. In het SAP-systeem worden ‘referentiecodes’ gebruikt die 

naar activiteiten verwijzen. De referentiecodes voor de activiteiten tijdens de bedrijfsfase aan het primaire net 

zijn in tabel 7 weergegeven. 

Tabel 7  
Referentiecodes voor de activiteiten aan het primaire net 
 

Code  Activiteit  Activiteit raamwerk 

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden Bedrijfsvoering 

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer Beheer 

     

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte Onderhoud 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel Onderhoud 

3P1PZ1 Controle bijz. leidingconstructie Onderhoud 

SP1PZ2 Controle afsluiters Onderhoud 

     

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder Reparatie storingen 

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6" Reparatie storingen 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6" Onderhoud 

SC1PZ2 Repareren primair net   Reparatie storingen 

SC1PZ4 Ophogen afsluiterpot Onderhoud 

SC1PZ5 Repareren leksignalering Reparatie storingen 

3S1PZ1 Lokaliseren lek primair net door derde Reparatie storingen 

SS1PZ1 Lokaliseren lek in primair net Reparatie storingen 

 

Als werkzaamheden moeten plaatsvinden, maakt de afdeling Service & Onderhoud een order aan in het SAP-

systeem, zodat de kosten en manuren geboekt kunnen worden. In elke order moet aangegeven worden om 

welke activiteit het gaat, door de referentiecode van de activiteit in een verplicht veld in te voeren. Door de 
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unieke referentiecode, kan in het SAP-systeem een rapportage uitgedraaid worden. In de rapportage staan per 

geselecteerde referentiecode en boekjaar alle orders met de werkelijke kosten en de geboekte uren  

Voor het onderzoek is in het SAP-systeem een rapportage uitgedraaid met transactie IW49N (Orders en operaties 

weergeven: Selectie orders en taken) en geëxporteerd naar Excel, met daarin de volgende selectie en informatie: 

 Alle orders tussen 01-01-2013 en 31-12-2018  

o Selectie op de in tabel 8 genoemde referentiecodes 

 Met daarin de werkelijke kosten 

 De werkelijk geboekte interne manuren 

 Aantal geboekte taken  

 Het aantal geboekte externe uren op basis van regie 

Het aantal taken, de werkelijke kosten en de werkelijk geboekte interne en externe uren zijn per boekjaar in 

bijlage G opgenomen. Niet alle taken (referentiecodes) komen op het conto van het gehele warmtenet. Taken 

ten behoeve van het totale warmtenet, taken ten behoeve van het primaire warmtenet en taken ten behoeve 

van het primaire warmtenet ≤DN150 zijn opgedeeld. De verdeling van de taken is in tabel 8 weergegeven.  

Tabel 8  
Verdeling van activiteiten tijdens de bedrijfsfase 
 

 

Code 

Primair net 
Activiteit 

 
Code 

Totale warmtenet 
Activiteit 

 
Code 

Primair net t/m DN150 
Activiteit 

3P1PZ1 Controle bijz. leidingconstructie SC1PZ5 Repareren leksignalering 3C1PZ1 Repareren primair net 
bijzonder 

3S1PZ1 lokaliseren lek primaire net door 
derde 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet 
warmte visueel 

SC1PZ2 Repareren primair net   

SC1PZ4 Ophogen afsluiterpot SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer SS1PZ1 Lokaliseren lek in 
primair net 

SP1PZ2 Controle afsluiters SP1PZ9 Controle leksignalering 
warmte 

SC1PI1 Vervangen afsluiter 
warmte t/m 6" 

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden     SC1PK1 Reviseren afsluiter 
warmte t/m 6" 

 

De codes 3C1PZ1, SC1PZ2 en SS1PZ1 gelden in eerste instantie voor het gehele primaire net. De meeste storingen 

en reparaties blijken zich echter voor te doen bij de kleinere diameters. Dit komt doordat de kleinere diameters 

gebruikt worden voor primaire aansluitingen. In de aansluitleidingen zitten relatief veel bochten met kwetsbare 

verbindingen die gevoelig zijn voor zettingen en thermische spanningen.  

Aan de hand van de storingsformulieren kan vastgesteld worden welk percentage van de storingen van het totale 

primaire net optreedt bij de diameters tot en met DN150 in het primaire net. Als een storing optreedt, moet een 

storingsformulier ingevuld worden, met daarin onder andere het type storing en de leidingspecificaties. De 

storingsformulieren worden vervolgens opgeslagen op Eneco Sharepoint, waarna de data voor de 

geautoriseerde afdelingen toegankelijk zijn. De storingsformulieren worden sinds halverwege 2017 consequent 

en verplicht ingevuld. De storingsformulieren uit 2018 zijn dus betrouwbaar voor een analyse. Voor 220 storingen 

aan het primaire net in 2018 zijn 207 storingsformulieren ingevuld. 

Voor de betrouwbaarheid is de statistisch significante steekproefgrootte bepaald met de formule: 

 Steekproefgrootte =
z2∗𝑝 (1−𝑝)

𝑒2

1+(
z2∗𝑝 (1−𝑝)

𝑒2∗𝑁
)
 

Hierbij geldt: z = de standaardafwijking bij een betrouwbaarheidspercentage, dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid, 

e = de foutmarge, N = de grootte van de populatie. 
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Voor een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% dient de steekproefgrootte van de 

storingsformulieren 141 stuks te zijn voor het totaal van 220 storingsformulieren. De 207 storingsformulieren 

liggen ruim boven de benodigde 141 stuks, wat betekent dat de storingsformulieren betrouwbaar en valide zijn 

voor het onderzoek.  

Uit de 207 storingsformulieren van de storingen aan het primaire net in 2018 blijkt dat 67% van de storingen is 

opgetreden bij leidingen tot en met een diameter van DN150. De overige 33% van de storingen is opgetreden 

bij de grotere diameters.  

De aantallen, de werkelijke kosten en de werkelijke interne en externe uren van de taken met codes 3C1PZ1, 

SC1PZ2 en SS1PZ1 uit SAP zijn daarom met 0,67 vermenigvuldigd. Ze komen dus niet meer op het conto van 

het totale primaire, maar op het conto van het primaire net ≤DN150.  

In tabel 4 van paragraaf 5.3 zijn de lengtes buis in meters van het primaire warmtenet ≤DN150, het totale 

uitpandige warmtenet en het totale primaire warmtenet van Eneco Warmte & Koude weergegeven. Door de 

geboekte interne en externe uren van een referentiecode per jaar te delen door de totale lengtes in tabel 4, 

worden de benodigde interne en externe manuren per meter berekend. Tot slot zijn de resultaten per meter 

buis vermenigvuldigd met 200, om de manuren voor de experimentele projecten te bepalen. In bijlage I is de 

berekening met de kwantitatieve statistische analyse weergegeven, conform de formules uit paragraaf 5.4.  

Het gemiddelde aantal benodigde interne en externe manuren tijdens de bedrijfsfase voor 200 meter Staal-PUR-

PE-leidingen bedraagt 4,46 per jaar, met een standaardafwijking van 0,55. De totaal benodigde interne en 

externe manuren per jaar zijn over een periode van 6 jaar normaal verdeeld.  

  

Figuur 17. Grafiek van de normale verdeling en de frequentie van de benodigde manuren per jaar 

Dit betekent dat de betrouwbaarheidsgrenzen berekend kunnen worden met de volgende formule: 

 = ),(
n

zx
n

zx


  

Hierbij worden de twee betrouwbaarheidsgrenzen   berekend. Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde 

percentage,  = de standaarddeviatie, z = het betrouwbaarheidsinterval en n = het totale aantal jaren. 
 
De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 4,21 uur per jaar en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 4,70 uur 

per jaar. 
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Uit de analyse volgt dat het benodigde aantal interne en externe manuren voor het bedrijfsvoeren per jaar van 

200 meter Staal-PUR-PE-leiding, met een betrouwbaarheid van 95%, tussen de 4,21 uur per jaar (ondergrens 

95% BI) en 4,70 uur per jaar (bovengrens 95% BI) ligt, met een gemiddelde van 4,46 uur per jaar en een 

standaarddeviatie van 0,55 uur per jaar. 

6.3.3.2 Manuren tijdens de bedrijfsfase van een flexibel RVS-leidingsysteem 

Binnen Eneco Warmte & Koude is weinig tot geen ervaring met het bedrijfsvoeren van een flexibele RVS-leiding. 

Voor het vaststellen van de te verwachten benodigde manuren tijdens de bedrijfsfase, zijn semigestructureerde 

interviews gehouden met experts uit de bedrijfsfase van een warmteleidingsysteem. De antwoorden van de 

geïnterviewde experts zijn gecontroleerd op saturatie en valide voor het onderzoek.   

Het toepassen van de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leidingen zal van invloed zijn op het 

aantal activiteiten in de bedrijfsfase. Als er veranderingen optreden in het aantal storingen en reparaties, zorgt 

dat er automatisch voor dat het aantal keren dat de activiteit uitgevoerd moet worden ook veranderd. Niet alle 

activiteiten kunnen echter door het toepassen van de flexibele RVS-leidingen beïnvloed worden. Deze 

activiteiten, voor het primaire net in de bedrijfsfase, zijn ongeacht het type leiding constant. 

Alle activiteiten doe nodig zijn voor het primaire net in de bedrijfsfase hebben een referentiecode, zoals in 

paragraaf 6.3.3.1 is weergegeven. Uit de interviews is gebleken dat de volgende activiteiten in aantal veranderen 

als het warmtenet is uitgevoerd met de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding: 

 3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 

 SC1PZ2 Repareren primair net 

 SS1PZ1 Lokaliseren lek in het primaire net 

 SC1PZ5 Repareren leksignalering 

Voor de overige activiteiten zal het toepassen van de flexibele RVS-leiding in plaats van Staal-PUR-PE-leidingen 

geen invloed hebben. 

Voor de vier referentiecodes moet vervolgens vastgesteld worden in welke mate de aantallen veranderen. Uit 

de steekproef van de 207 storingsformulieren (paragraaf 6.3.3.1) blijkt dat de oorzaken van de storingen bij de 

Staal-PUR-PE-leidingen zoals weergegeven in figuur 18 verdeeld zijn: 

Figuur 18. Verdeling van de storingsoorzaken in het primaire net 

De geïnterviewden verwachten dat, door het toepassen van de flexibele RVS-leidingen, het aantal lekkages door 

corrosie en storingen door spanningen door grondzettingen nihil zijn. RVS corrodeert niet, in tegenstelling tot 

staal, en door de flexibele eigenschappen van de RVS-leiding ontstaan geen (thermische)spanningen in de leiding. 

Daarnaast zal door het toepassen van een warmtesysteem met flexibele RVS-leidingen 80% minder verbindingen 

Oorzaak storingen in het primaire net

10% Geraakt door derde 17% Lekke mof

14% Montage fout 13% Spanningen door grondzetting

47% Lekkage door corrosie
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met moffen gemaakt hoeven te worden. Het is aannemelijk dat het aantal storingen door lekke moffen en door 

montagefouten dan ook met 80% gereduceerd worden. 

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat het aantal storingen bij het toepassen van het flexibele 

RVS-leidingsysteem met 84% procent afneemt. De benodigde manuren voor de activiteiten met referentiecodes 

3C1PZ1, SC1PZ2, SS1PZ1 en SC1PZ5 nemen daardoor ook met 84% af. In bijlage J is de berekening van de 

kwantitatieve statistische analyse toegevoegd. De SAP-data uit paragraaf 6.3.3.1 vormen de basis voor de 

analyse. De waardes van de referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2, SS1PZ1 en SC1PZ5 zijn vermenigvuldigd met 0,16.  

Het gemiddelde van de benodigde interne en externe manuren tijdens de bedrijfsfase voor 200 meter leiding 

bedraagt 1,59 uur per jaar, met een standaardafwijking van 0,13 uur, als de flexibele RVS-leiding tijdens de 

afgelopen 6 jaar zou zijn toegepast in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding. Het totaal benodigde interne en externe 

manuren per jaar is over een periode van 6 jaar normaal verdeeld.  

 

Figuur 19. Grafiek van de normale verdeling en de frequentie van de benodigde manuren per jaar  

Dit betekent dat de betrouwbaarheidsgrenzen berekend kunnen worden met de volgende formule: 
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n

zx
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Hierbij worden de twee betrouwbaarheidsgrenzen   berekend. Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde 

percentage,  = de standaarddeviatie, z = het betrouwbaarheidsinterval en n = het totale aantal jaren. 
 
De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 1,53 uur per jaar en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 1,65 uur 

per jaar. 

Uit de analyse volgt dat het benodigde aantal interne en externe manuren per jaar voor het bedrijfsvoeren van 

200 meter flexibele RVS-leiding, met een betrouwbaarheid van 95%, tussen de 1,53 uur per jaar (ondergrens 95% 

BI) en 1,65 uur per jaar (bovengrens 95% BI) ligt, met een gemiddelde van 1,59 uur per jaar en een 

standaarddeviatie van 0,13 uur per jaar. 
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6.3.3.3 Manuren tijdens de bedrijfsfase van de experimentele projecten 

In de voorgaande twee subparagrafen zijn de totaal benodigde manuren tijdens de bedrijfsfase per jaar voor de 

experimentele projecten vastgesteld. Het totaaloverzicht is in tabel 9 weergegeven. 

Tabel 9  
Verwachte manuren voor de activiteiten in de bedrijfsfase van de twee experimentele projecten  
 

Manuren: 
(per jaar) 

Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
flexibele RVS 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
flexibel RVS 

Activiteit 
   

 

Bedrijfsvoering: 0,07 0,07 0,07 0,07 

Beheer: 0,01 0,01 0,01 0,01 

Onderhoud: 0,81 0,81 0,81 0,81 

Reparatie storingen: 3,6 0,70 3,6 0,70 

Totaal: 4,46 1,59 4,46 1,59 

 

6.4 Bepalen uitgaven per kostenpost 
Na het vaststellen van de kostenposten in paragraaf 4.3, is de volgende stap in de Life-Cycle-Costinganalyse het 

bepalen van de uitgaven per kostenrubriek (Van Bel & Martin, 1993). In de literatuur van Bhola en Van Wees 

(1993) worden zeven schattingsmethodes beschreven waarmee de uitgaven per kostenpost bepaald kunnen 

worden.  

In het onderzoek worden de uitgaven voor de investeringsfase niet geschat, maar zijn het de werkelijk gemaakte 

kosten. Voor de bedrijfsfase van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem zijn de uitgaven geschat met de analoge 

methode. Hierbij worden de uitgaven in de bedrijfsfase geschat, op basis van de data over overeenkomstige 

Staal-PUR-PE-leidingsystemen uit het verleden. De uitgaven in de bedrijfsfase voor het flexibele RVS-

leidingsysteem worden vastgesteld met een expertschatting. De uitgaven worden hierbij vastgesteld door de 

expertise van specialisten uit de bedrijfsfase binnen de warmteleidingenbranche te raadplegen. 

6.4.1 Uitgaven tijdens de investeringsfase 

De initiële uitgaven in de ontwerp- en de aanlegfase, die samen de investeringsfase vormen, zijn voor de twee 

experimentele projecten geboekt in het SAP-systeem. Elk project krijgt in SAP een uniek projectnummer. Het 

projectnummer van het experimentele project op de Loevesteinlaan is WUP-4658 en het projectnummer voor 

het experimentele project op de Dedemsvaartweg is WUP-4886.  

In de projectbuilder van SAP wordt een project opgeknipt in elementen. De elementen worden de 

‘workbreakdownstructure-elementen’ (WBS-elementen) genoemd. Doordat de facturen, materialen en interne 

manuren op het niveau van het WBS-element worden geboekt, kunnen na selectie van het WBS-element binnen 

het project de werkelijke kosten worden weergegeven.  

Voor de twee experimentele projecten zijn de werkelijke kosten voor het deel met de toegepaste Staal-PUR-PE-

leiding en het deel met de toegepaste flexibele RVS-leiding op aparte WBS-elementen geboekt. In SAP-transactie 

ZP32 (project evaluatie rapportage) kan per WBS-element ingezoomd worden op de werkelijke kosten. De 

onderliggende productiestaat, geleverde materialen, facturen en geboekte interne uren kunnen na de selectie 

van de werkelijke kosten als bijlage gedownload worden.  

Het financiële overzicht uit het SAP-systeem, waar de productiestaten, facturen, geleverde materialen en 

geboekte uren in de ontwerp- en aanlegfase in staan, zijn in bijlage K per WBS-element weergegeven en ter 

verificatie aan de financieel projectverantwoordelijke aangeboden. De werkelijke uitgaven in de ontwerp- en 

aanlegfase uit de financiële overzichten zijn in tabellen 10 en 11 weergegeven. 
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Tabel 10  
Geboekte uitgaven in de ontwerpfase van de twee experimentele projecten in het SAP-systeem  
 

Uitgaven ontwerpfase: Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Activiteit 
   

 

Inventarisatie gegevens: €645,- €645,- €645,- €645,- 
Conceptontwerp: €2.677,50 €2.170,- €2.677,50 €2.065,- 
Definitief ontwerp: €435,- €435,- €435,- €435,- 
Sterktetechnische toetsing: €1.755,- €877,50 €1.267,50 €682,50 
Grondzaken: €959,- €959,- €848,- €848,- 
Bouwvoorbereiding: €9.234,- €4.941,- €11.512,50 €7.613,- 
Totaal: €15.705,50 €10.027,50 €17.385,50 €12.288,50 

 

Tabel 11  
Geboekte uitgaven in de aanlegfase van de twee experimentele projecten in het SAP-systeem 
 

Uitgaven aanlegfase: Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Activiteit 
   

 

Mobilisatie: €14.138,- €9.389,- €7.969,- €5.966,- 

Civiele werkzaamheden: €27.223,- €14.038,- €20.297,- €9.235,- 

Aanleggen leidingen: €13.035,- €5.230,- €12.935,- €7.553,- 

Civiele werkzaamheden: €14.224,- €8.166,- €9.353,- €7.373,- 

Oplevering: €472,- €415,- €400,- €400,- 

Demobilisatie: €0,- * €0,- * €0,- * €0,- * 

Materiaal: €31.356,- €123.143,- €24.041,- €71.489,- 

Interne uren toezicht/projectleiding: €11.258,- €7.224,- €10.178,- €6.184,- 

Totaal: €111.706,- €167.605,- €85.172,- €108.200,- 

* De uitgaven voor de demobilisatie zijn verdisconteerd in de Eneco Service Regels.  

6.4.2 Uitgaven tijdens de bedrijfsfase van een Staal-PUR-PE-leidingsysteem 

In paragraaf 6.3.3.1 zijn de verwachte benodigde manuren tijdens de bedrijfsfase statistisch vastgesteld, op basis 

van de data uit het SAP-systeem uit de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018. De te verwachte 

uitgaven voor de bedrijfsfase van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem zullen op dezelfde manier vastgesteld 

worden.  

De gegenereerde historische data uit het SAP-systeem bevatten, naast werkelijke interne en externe manuren, 

de werkelijke kosten per referentiecode per jaar. In paragraaf 6.3.3.1 is benoemd dat niet alle referentiecodes 

op het conto van het gehele warmtenet komen. De taken zijn opgedeeld in taken voor het totale warmtenet, 

taken voor het primaire warmtenet en taken voor het primaire warmtenet ≤DN150 en deze opdeling is in tabel 

8 weergegeven.  

Uit de steekproef van de 207 storingsformulieren van de storingen aan het primaire net in 2018, blijkt dat 67% 

van de storingen is opgetreden bij leidingen tot en met een diameter van DN150. De overige 33% van de 

storingen is opgetreden bij de grotere diameters.  

De werkelijke uitgaven voor de taken met de codes 3C1PZ1, SC1PZ2 en SS1PZ1 uit SAP zijn daarom met 0,67 

vermenigvuldigd. Dit betekent dat ze niet meer op het conto van het totale primaire net komen, maar op het 

conto van het primaire net ≤DN150.  
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In tabel 4 van paragraaf 5.3 zijn de lengtes buis in meters van het primaire warmtenet, het totale warmtenet en 

het primaire warmtenet van Eneco Warmte & Koude vastgesteld. Door de geboekte uitgaven van een 

referentiecode per jaar te delen door de totale lengtes uit tabel 4, zijn de uitgaven per meter berekend. Tot slot 

zijn de resultaten per meter buis vermenigvuldigd met 200, om de uitgaven voor de experimentele projecten 

vast te stellen. In bijlage I is de berekening met de kwantitatieve statistische analyse weergegeven, conform de 

formules uit paragraaf 5.4.  

De gemiddeld benodigde uitgaven tijdens de bedrijfsfase voor 200 meter Staal-PUR-PE-leidingen bedragen 579,- 

euro per jaar, met een standaardafwijking van 79,- euro per jaar. De totaal benodigde uitgaven per jaar zijn over 

een periode van 6 jaar normaal verdeeld.  

  

Figuur 20. Grafiek van de normale verdeling en de frequentie van de benodigde uitgaven per jaar 

Dit betekent dat de betrouwbaarheidsgrenzen berekend kunnen worden met de volgende formule: 

 = ),(
n

zx
n

zx


  

Hierbij worden de twee betrouwbaarheidsgrenzen   berekend. Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde 

percentage,  = de standaarddeviatie, z = het betrouwbaarheidsinterval en n = het totale aantal jaren. 
 
De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 543,- euro per jaar en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 614,- 

euro per jaar. 

Uit de analyse volgt dat de benodigde uitgaven voor het bedrijfsvoeren per jaar, van 200 meter Staal-PUR-PE-

leiding, met een betrouwbaarheid van 95%, tussen de 543,- (ondergrens 95% BI) en 614,- euro per jaar 

(bovengrens 95% BI) liggen, met een gemiddelde van 579,- euro per jaar en een standaarddeviatie van 79,- euro 

per jaar. 

6.4.3 Uitgaven tijdens de bedrijfsfase van een flexibel RVS-leidingsysteem 

Het toepassen van de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding zal invloed hebben op het aantal 

activiteiten in de bedrijfsfase. Als er veranderingen optreden in het aantal storingen en reparaties, zorgt dat er 

automatisch voor dat het aantal keren dat de activiteit uitgevoerd moet worden ook veranderd. Niet alle 

activiteiten zullen echter door het toepassen van de flexibele RVS-leidingen beïnvloed worden. Deze activiteiten, 
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voor het primaire net in de bedrijfsfase, zijn ongeacht het type leiding constant. 

Alle activiteiten aan het primaire net in de bedrijfsfase hebben een referentiecode, zoals in paragraaf 6.3.3.1 is 

weergegeven.  

Uit de interviews in paragraaf 6.3.3.2 is gebleken dat de volgende activiteiten in aantal veranderen als het 

warmtenet is uitgevoerd met de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding: 

 3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 

 SC1PZ2 Repareren primair net 

 SS1PZ1 Lokaliseren lek in het primaire net 

 SC1PZ5 Repareren leksignalering 

Daarnaast is in paragraaf 6.3.3.2 vastgesteld dat uit de steekproef met de storingsformulieren en de interviews 

blijkt dat het aantal storingen van een flexibel RVS-leidingsysteem met 84% procent afneemt. De benodigde 

uitgaven voor de activiteiten met referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2, SS1PZ1 en SC1PZ5 nemen daardoor ook met 

84% af. In bijlage J is de berekening van de kwantitatieve statistische analyse toegevoegd. De SAP-data uit 

paragraaf 6.3.3.1 vormen de basis van de analyse. De waardes van de referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2, SS1PZ1 

en SC1PZ5 zijn vermenigvuldigd met 0,16. 

De gemiddeld benodigde uitgaven tijdens de bedrijfsfase voor 200 meter flexibel RVS-leidingen bedragen 217,- 

euro per jaar, met een standaardafwijking van 30,- euro per jaar. De totaal benodigde uitgaven per jaar zijn over 

een periode van 6 jaar normaal verdeeld.  

 

Figuur 21. Grafiek van de normale verdeling en de frequentie van de benodigde uitgaven per jaar 

Dat betekent dat de betrouwbaarheidsgrenzen berekend kunnen worden met de volgende formule: 
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Hierbij worden de twee betrouwbaarheidsgrenzen   berekend. Hierbij geldt: x  = het gewogen gemiddelde 
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percentage,  = de standaarddeviatie, z = het betrouwbaarheidsinterval en n = het totale aantal jaren. 
 
De 95%-betrouwbaarheidsondergrens is 203,- euro per jaar en de 95%-betrouwbaarheidsbovengrens is 230,- 
euro per jaar. 
 
Uit de analyse volgt dat de benodigde uitgaven voor het bedrijfsvoeren per jaar, van 200 meter flexibel RVS-

leiding, met een betrouwbaarheid van 95%, tussen de 203,- euro per jaar (ondergrens 95% BI) en 230,- euro per 

jaar (bovengrens 95% BI) liggen, met een gemiddelde van 217,- euro per jaar en een standaarddeviatie van 30,- 

euro per jaar. 

6.4.4 Warmteverliezen tijdens de bedrijfsfase 

Zoals in paragraaf 4.3 is aangeven, vallen de uitgaven van het warmteverlies van de leiding, binnen het 
businessmodel van Eneco Warmte & Koude, niet onder de operationele uitgaven, maar worden zij verrekend 
met de brutomarge. Voor de Life-Cycle-Costinganalyse worden de uitgaven van de warmteverliezen echter wel 
meegenomen, omdat het directe uitgaven zijn op het conto van het toe te passen type leiding. 
 
De warmteverliezen zijn afhankelijk van de warmtegeleiding van de isolatie, de diepteligging, de primaire 
stooklijnen tijdens de bedrijfsvoering en het aantal graaddagen per jaar. De warmtegeleiding van de isolatie, die 
is benoemd in de specificatie documenten van de leveranciers, is in tabel 12 weergegeven. 
 
Tabel 12  
Warmtegeleiding van PUR en PE van een Staal-PUR-PE-leiding en een FLEXWELL-leiding 
  

Warmtegeleiding 
PUR 

Warmtegeleiding 
PE 

Staal-PUR-PE 0,028 W/mK 0,43W/mK 

FLEXWELL 0,033 W/mK 0,43W/mK 

 
Voor het berekenen van de theoretische warmteverliezen, gebruikt Eneco Warmte & Koude het rekenmodel van 
HQP+MES v0.81. Hiermee kunnen per leidingdiameter de warmteverliezen in GJ per jaar berekend worden per 
meter leiding. In het rekenmodel moeten de diepteligging, warmtegeleiding en stooklijn ingevoerd worden. Voor 
het bepalen van de warmteverliezen zijn de diepteliggingen gelijk gehouden. De warmteverliezen blijken 
nagenoeg constant te blijven bij diameters kleiner dan en gelijk aan DN100. Voor het onderzoek zijn de 
warmteverliezen van een DN150-leiding en een ≤DN100-leiding berekend. De uitkomsten zijn in tabel 13 
weergegeven: 
 
Tabel 13  
Warmteverliezen uit het rekenmodel HQP+MES v0.81 voor staal-PUR-PE en FLEXWELL-leidingen 
 

Stooklijn 
Primair bij -10°C 

[A-R] 

Staal-PUR-PE 
Warmteverlies 

DN150 
[GJ/jaar/m] 

Staal-PUR-PE 
Warmteverlies 

≤DN100 
[GJ/jaar/m] 

FLEXWELL 
Warmteverlies 

DN150 
[GJ/jaar/m] 

FLEXWELL 
Warmteverlies 

≤DN100 
[GJ/jaar/m] 

116-67 0,719 0,540 0,835 0,629 
110-69 0,735 0,552 0,854 0,643 
105-50 0,552 0,415 0,642 0,483 
95-70 0,569 0,427 0,662 0,498 
90-45 0,572 0,429 0,665 0,500 
70-40 0,484 0,363 0,562 0,423 

 
De negentien deelgebieden op aggregatieniveau N1 uit paragraaf 5.3, tabel 4, hebben elk een specifieke primaire 
stooklijn. Daarnaast verschillen de deelgebieden in omvang. In bijlage L is een kwantitatieve statistische analyse 
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toegevoegd, met de formules uit paragraaf 5.4, waarin het gewogen gemiddelde warmteverlies van zowel de 
Staal-PUR-PE-leiding als de FLEXWELL-leiding is berekend, bij een diameter van DN150 en van ≤DN100. 
Uit de analyse volgt dat:  

 De theoretische warmteverliezen per jaar van 200 meter DN150 Staal-PUR-PE-leiding, met een 

betrouwbaarheid van 95%, tussen de 116,5 (ondergrens 95% BI) en 128,5 GJ/jaar (bovengrens 95% BI) 

liggen, met een gewogen gemiddelde van 122 GJ/jaar en een standaarddeviatie van 13,4 GJ/jaar; 

 De theoretische warmteverliezen per jaar van 200 meter DN150 FLEXWELL-leiding, met een 

betrouwbaarheid van 95%, tussen de 135,4 (ondergrens 95% BI) en 149,3 GJ/jaar (bovengrens 95% BI) 

liggen, met een gewogen gemiddelde van 142,0 GJ/jaar en een standaarddeviatie van 15,5 GJ/jaar; 

 De theoretische warmteverliezen per jaar van 200 meter ≤DN100 Staal-PUR-PE-leiding, met een 

betrouwbaarheid van 95%, tussen de 87,8 (ondergrens 95% BI) en 97,0 GJ/jaar (bovengrens 95% BI) 

liggen, met een gewogen gemiddelde van 92,4 GJ/jaar en een standaarddeviatie van 10,2 GJ/jaar; 

 De theoretische warmteverliezen per jaar van 200 meter ≤DN100 FLEXWELL-leiding, met een 

betrouwbaarheid van 95%, tussen de 101,5 (ondergrens 95% BI) en 113,8 GJ/jaar (bovengrens 95% BI) 

liggen, met een gewogen gemiddelde van 107,7 GJ/jaar en een standaarddeviatie van 13,6 GJ/jaar. 

Eneco’s afdeling Fundamentele Analyse actualiseert per kwartaal de indexen met tarieven, waaronder ook de 

inkooptarieven, voor warmte per GJ. De inkooptarieven zijn gebaseerd op een model met onder andere de 

tarieven uit de warmteleveringsovereenkomsten met warmteleveranciers en de prognose van de gasprijzen. De 

getallen uit de indexen worden door iedere afdeling consistent toegepast voor prognoses. De huidige warmte-

inkooptarieven zijn de eerste 20 jaar variabel, met een gemiddelde indexatie van 3,2%. Na 20 jaar zijn de tarieven 

constant en worden zij met 1,46% geïndexeerd. 

Het actuele in Q3 2018 gewogen warmte-inkooptarief voor 2019, dat geldt voor het gehele leveringsgebied van 

Eneco Warmte & Koude, is 9,55 euro. Op basis hiervan zijn de kosten voor het warmteverlies in 2019 in tabel 14 

weergegeven. 

Tabel 14  
Verwachte uitgaven voor de warmteverliezen van de twee experimentele projecten in 2019  
 

Uitgaven warmteverliezen 
200 meter leiding 

Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Warmteverlies: €1.165,- €1.356,- €882,- €1.028,- 

Totaal: €1.165,- €1.356,- €882,- €1.028,- 

 

6.4.5 Uitgaven tijdens de bedrijfsfase van de experimentele projecten 

In de voorgaande drie subparagrafen zijn de totale verwachte uitgaven voor de experimentele projecten in de 

bedrijfsfase voor het jaar 2019 vastgesteld. Het totaaloverzicht is in tabel 15 weergegeven 
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Tabel 15 
Verwachte uitgaven voor de activiteiten in de bedrijfsfase van de twee experimentele projecten in 2019 
 

Uitgaven bedrijfsfase voor 
het jaar 2019 

Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Activiteit     

Bedrijfsvoering: €7,45 €7,45 €7,45 €7,45 

Beheer: €1,08 €1,08 €1,08 €1,08 

Onderhoud: €117,45 €117,45 €117,45 €117,45 

Reparatie storingen: €456,38 €91,30 €456,38 €91,30 

Warmteverlies: €1.165,- €1.356,- €882,- €1.028,- 

Totaal:  €1.746,- €1.573,- €1.464 €1.245,- 

 

6.5 Resultaten van de manuren en uitgaven voor de experimentele projecten 
In dit hoofdstuk zijn de manuren en de kosten voor alle activiteiten gedurende de gehele levenscyclus van de 

twee experimentele projecten bepaald.  

Met de vastgestelde manuren en uitgaven kan het definitieve raamwerk uit paragraaf 4.4 voor de twee 

experimentele projecten ingevuld worden. De ingevulde raamwerken zijn in bijlage M toegevoegd en vormen de 

basis voor de Life-Cycle-Costinganalyse in het volgende hoofdstuk. In onderstaande tabellen 16 en 17 zijn de data 

in de raamwerken weergegeven.  

Tabel 16  
Totaal benodigde manuren van de experimentele projecten 
 

Manuren Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Fase     

Ontwerpfase: 181 113 202 138 

Aanlegfase: 1.018 645 968 689 

Totaal: 1.199 758 1.170 827 

 
Bedrijfsfase*: 

 
4,46 

 
1,59 

 
4,46 

 
1,59 

     

* De benodigde manuren tijdens de bedrijfsfase per jaar. 
 
De te verwachte benodigde manuren tijdens de bedrijfsfase in tabel 16 zijn vastgesteld per jaar. De totaal 
benodigde manuren voor de bedrijfsfase zijn afhankelijk van de technische levensduur van de leidingen. 
 
Tabel 17  
Totale uitgaven van de experimentele projecten 
 

Manuren Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

Fase     

Ontwerpfase: €15.706,- €10.028,- €17.386,- €12.289,- 

Aanlegfase: €111.706,- €167.605,- €85.172,- €108.200,- 

Totaal: €127.412,- €177.633,- €102.558,- €120.489,- 

 
Bedrijfsfase*: 

 
€1.746,- 

 
€1.573,- 

 
€1.464,- 

 
€1.245,- 

     

* De te verwachte uitgaven tijdens de bedrijfsfase per jaar. 
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De te verwachte uitgaven tijdens de bedrijfsfase in tabel 17 zijn vastgesteld voor het jaar 2019. De totale uitgaven 

voor de bedrijfsfase zijn afhankelijk van de technische levensduur van de leidingen in combinatie met de jaarlijkse 

indexatie.  

6.5.1 Analyse van de resultaten 

Voor alle fasen van de levenscyclus van de twee leidingsystemen, is het aantal benodigde manuren voor het 

flexibele RVS-leidingsysteem lager dan die voor het Staal-PUR-PE-leidingsysteem. 

In de ontwerpfase ontstaat het verschil vooral door het benodigde aantal manuren en uitgaven in de 

bouwvoorbereiding. Het uittrekken van de materialen, het bestellen en de logistiek voor een Staal-PUR-PE-

leidingsysteem vergen veel tijd en inspanning. Daarnaast zitten er meer arbeidsuren in het opstellen van de 

opdracht voor de aannemer.  

Naast dat de leidingen aangelegd moeten worden, zorgen in de aanlegfase ook de civiele werkzaamheden voor 

een groot verschil in arbeidsuren en uitgaven. Voor het Staal-PUR-PE-leidingsysteem is meer zorg en tijd nodig 

om een nette en veilige sleuf te realiseren, omdat werkzaamheden onderin de sleuf moeten plaatsvinden. Zo 

worden er extra brede lasgaten gemaakt, waarin de lasser en de fitter op een veilige manier kunnen werken en 

is de sleuf aan weerszijden gestempeld. Daarnaast zijn er extra civiele werkzaamheden, omdat in het Staal-PUR-

PE-leidingsysteem noodzakelijke expansieslagen zijn aangebracht. Ook is de doorlooptijd van de projecten met 

Staal-PUR-PE-leidingen langer, waardoor er extra dagen in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld het in 

stand houden van de bemaling en het afzetten van het bouwterrein. 

Daarentegen zijn de materiaalkosten van het flexibele RVS-leidingsysteem hoger dan die van het Staal-PUR-PE-

leidingsysteem. 

In de bedrijfsfase is de verwachting dat ongeveer een derde minder arbeidsuren nodig is voor reparaties aan het 

flexibele RVS-leidingsysteem dan voor het Staal-PUR-PE-leidingsysteem, omdat het flexibele RVS-leidingsysteem 

tachtig procent minder kwetsbare verbindingen heeft, niet gevoelig is voor spanningen veroorzaakt door 

zettingen en temperatuur en niet corrodeert. De uitgaven die veroorzaakt worden door warmteverliezen zijn wel 

hoger dan die van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem, omdat de warmtegeleiding van het PUR hoger is van de 

FLEXWELL-leiding dan van het PUR van de Staal-PUR-PE-leiding.  

Hiermee is deelvraag 3 en 4 beantwoord. 
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7 Life Cycle Costing en (arbeids)productiviteit 
In het theoretisch kader zijn de Life Cycle Costing, de productiviteit uit arbeid en de totale productiviteit 
gedefinieerd en berekenbaar gemaakt met formules. In dit hoofdstuk worden de formules uit het theoretisch 
kader toegepast op de resultaten uit hoofdstuk 6 en vervolgens geanalyseerd.  
 
Hiermee wordt deelvraag 5: “Wat zijn de Life Cycle Costs, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit en 
de procentuele veranderingen van de Life Cycle Costing, de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit uit de 
experimenten bij het toepassen van de Staal-PUR-PE-leiding en de flexibele RVS-leiding gedurende de gehele 
levenscyclus van een warmtenet?” beantwoord. 
 
Voor het berekenen van de Life Cycle Costing van de twee leidingtoepassingen uit de experimentele projecten, 

worden de data uit het ingevulde raamwerk uit bijlage M in de formule uit het theoretisch kader (§2.2) ingevoerd 

(§7.1). Vervolgens worden de Life-Cycle-Costingresultaten geanalyseerd met een gevoeligheidsanalyse, waarbij 

de kostenposten als variabelen worden genomen (§7.2). 

In paragraaf 7.3 wordt de productiviteit uit arbeid berekend door de vastgestelde benodigde manuren voor de 

twee experimentele projecten gedurende de gehele levensduur in te voeren in de formule uit het theoretisch 

kader (§2.3).   

Tot slot zal in paragraaf 7.4 de totale productiviteit berekend worden, door de Life-Cycle-Costingresultaten (§7.1) 

in te voeren in de formule uit het theoretisch kader (§2.3).   

7.1 Life Cycle Costing 
In de raamwerken (§6.5) zijn de uitgaven voor de gedefinieerde kostenposten van de twee experimentele 

projecten vastgesteld. De laatste stap is het berekenen van de totale uitgaven gedurende de gehele levensduur 

van de twee leidingtoepassingen, zodat die vergeleken kunnen worden. De uitgaven zullen niet allemaal op 

hetzelfde moment plaatsvinden, wat betekent dat de uitgaven niet zomaar opgeteld mogen worden, in verband 

met rente en inflatie. Volgens Hakvoort, Meeuwsen en Wijnia (2009) kunnen de totale kosten op twee manieren 

worden uitgedrukt: 

 De totale uitgaven als netto contante waarde over de gehele levenscyclus: De uitgaven in de 

investeringsfase worden opgeteld en de uitgaven in de exploitatiefase worden contant gemaakt, tegen 

de lange termijn discontovoet. 

 

 De totale uitgaven als gemiddelde jaarlijkse kosten: Hierbij wordt de contante waarde van de uitgaven 

in een bepaald jaar omgerekend naar jaarlijkse equivalente uitgaven gedurende de levenscyclus.    

Het principe van de eerste methode is het verdisconteren van de jaarlijkse cashflow naar de huidige contante 

waarde. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de tijdwaarde van geld. De methode heeft als nadeel dat het 

bij een leidingtoepassing met een kortere technische levensduur lijkt alsof de kosten lager zijn dan bij de 

leidingtoepassing met een langere technische levensduur. Er komen immers minder exploitatiekosten in de 

totale uitgaven.  

Omdat de theoretisch technische levensduur van een Staal-PUR-PE-leidingsysteem en een flexibel RVS-

leidingsysteem niet gelijk is, zullen voor dit onderzoek de totale uitgaven als jaarlijkse equivalente uitgaven 

worden berekend en vergeleken.  

De jaarlijkse equivalente uitgaven worden berekend met de annuïteitenmethode (Dukers, 1990). Eerst worden 

de jaarlijkse uitgaven contant gemaakt en vervolgens worden de annuïteiten van de contante waarde berekend 

en gesommeerd.  



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

54 

De huidige contante waarde van de cashflows van een kostenpost wordt als volgt bepaald: 

NCW = ∑
𝐾𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑇
𝑛=1  

Hierbij geldt: NCW = de cumulatieve contante waarde van een kostenpost met een levensduur van n jaar, KSn = 

de cashflow in een bepaald jaar, i = het verdisconteringspercentage en T = de levensduur in jaren. 

Hierna wordt de annuïteit over de som van de contante waarde als volgt bepaald: 

Annuïteit = NCW * 
(1+𝑖)𝑇∗𝑖

(1+𝑖)𝑇−1
   

Hierbij geldt: annuïteit = de gemiddelde jaarkosten gedurende de levensduur. 

Voor het verdisconteringspercentage wordt in de commerciële sector het minimale vereiste rendement van de 

investering gekozen. Binnen Eneco is volgens de afdeling Fundamentele Analyse vanaf 2018 het 

verdisconteringpercentage 5,5% op warmteleidingen. Daarnaast moet voor de jaarlijkse indexatie voor de 

uitgaven in de bedrijfsfase 2,0% aangehouden worden en voor de indexatie op de inkooptarieven voor de 

warmte 3,2% over de eerste 20 jaar en 1,46% daarna.  

7.1.1 Technische levensduur 

Zoals in paragraaf 7.1 is aangegeven, is de technische levensduur van de twee leidingtoepassingen niet gelijk. 

Voor het berekenen van de totale kosten als gemiddelde jaarlijkse kosten (annuïteiten), moet de technische 

levensduur bepaald worden.  

De theoretische technische levensduur van een Staal-PUR-PE-leiding is conform de norm NEN-EN 

253:2009+A2:2015 figure A.1 (Nederlands Normalisatie-instituut, 2015) tussen de 30 en 50 jaar, bij een 

bedrijfstemperatuur tussen de 115°C en 120°C. In figuur 22 is de grafiek uit de NEN-EN 253 weergegeven. 

  

Figuur 22. Relatie tussen de technische levensduur en de bedrijfstemperatuur van een Staal-PUR-PE-leiding. Overgenomen 
van “NEN-EN 253:2009+A2:2015” (Nederlands Normalisatie-instituut, 2015) 
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Van de Staal-PUR-PE-leidingen die de afgelopen decennia door Eneco zijn vervangen, blijkt de gemiddelde 
levensduur voor primaire distributienetten 42 jaar te zijn. Dit komt overeen met de theoretische levensduur die 
in de NEN-EN 253:2009+A2:2015 vermeld staat. De levensduur van 42 jaar wordt binnen Eneco Warmte & koude 
voor diverse interne onderzoeken aangehouden en zal ook voor dit onderzoek gehanteerd worden. 
 
De FLEXWELL-leiding is sinds 1973 op de markt. De leverancier garandeert een minimale technische levensduur 
van 60 jaar. Met 45 jaar ervaring is een technische levensduur van 60 jaar dus een theoretische inschatting. Om 
de gegarandeerde technische levensduur van 60 jaar te kunnen onderbouwen, is een stuk buis DN32 FLEXWELL 
uit 1983, afkomstig uit een Enecoproject op de Coolsingel in Rotterdam, door Kiwa onderzocht op de degeneratie 
in vergelijking met een nieuwe buis DN32 FLEXWELL, om zo de restlevensduur te bepalen. In bijlage N is de 
rapportage van het Kiwa-onderzoek op de FLEXWELL-leiding toegevoegd. 
 
Kiwa concludeerde dat de 34 jaar oude RVS mediumvoerende buis nog de oorspronkelijke wanddikte heeft en 
geen enkele vorm van corrosie toont. Het PUR en de PE-buitenmantel hebben wel een lagere waarde op de 
gemeten eigenschappen in vergelijking met de nieuwe FLEXWELL-leiding, maar voldoen nog aan de norm 
waaraan een nieuwe leiding moet voldoen. De leverancier heeft aangegeven dat, door ontwikkelingen, de 
kwaliteit van het PUR aanzienlijk is verbeterd sinds 34 jaar geleden. De beginkwaliteit van het PUR van de 34 jaar 
oude leiding is niet hetzelfde als die van de nieuwe leiding, waardoor deze niet met elkaar vergeleken kunnen 
worden op degeneratie. Daarnaast verloopt de degeneratie over de tijd niet altijd lineair, maar kan deze ook 
convex of concaaf verlopen, waardoor extrapolatie naar de restlevensduur in de toekomst te optimistisch of 
pessimistisch zou kunnen zijn. Tot slot betekent een waarde onder de eis waaraan nieuwe producten moeten 
voldoen niet direct het einde van de technische levensduur. 
 
Om bovenstaande redenen is het voor Kiwa onmogelijk om een zinnige indicatie te geven van de restlevensduur. 
Wel laten de resultaten zien dat met name de RVS-mediumbuis na 34 jaar geen enkele degeneratie vertoont. 
Het is dan ook reële om aan te nemen dat ook de komende 26 jaar de RVS-mediumbuis niet dusdanig degradeert 
dat de leiding niet meer zou functioneren. Dat de kwaliteit van het PUR degenereert, waardoor het op een 
gegeven moment niet meer voldoet aan de eisen van het PUR voor nieuwe leidingen uit de norm, betekent niet 
dat de leiding niet meer functioneert en het ‘einde levensduur’ is. Wel zal door Eneco een grenswaarde opgesteld 
moeten worden die aangeeft bij hoeveel warmteverlies het nog acceptabel is om de leidingen te handhaven. Nu 
worden de Staal-PUR-PE-leidingen alleen vervangen als er een “hotspot” is. Die kan ontstaan door intreden van 
grondwater in de PE of door lekkage van de mediumbuis, waardoor het PUR oplost en er helemaal geen isolatie 
meer aanwezig is. Waterindringing door de PE-mantelbuis naar het PUR is bij de FLEXWELL-leiding niet zo 
waarschijnlijk, door de extra gesloten RVS-mantelbuis met een anticorrosielaag. Het PUR heeft hierdoor 
meerdere beschermingen tegen indringend water.  
 
Er is dus geen reden om aan te nemen dat de FLEXWELL-leiding na 60 jaar technisch niet meer zou functioneren. 
Voor dit onderzoek zal, conform de opgave van de leverancier van de FLEXWELL-leiding, een technische 
levensduur van 60 jaar aangehouden worden.  

7.1.2 Life Cycle Costing van de experimentele projecten 

Op basis van de vastgestelde kosten voor de investeringsfase en de te verwachte kosten voor de exploratiefase 

voor de experimentele projecten in hoofdstuk 6, zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten per leidingtoepassing en 

per project berekend. In bijlage O zijn de berekeningen weergegeven en deze zijn ter verificatie aangeboden aan 

een investeringsanalist en business-controller binnen Eneco Warmte & Koude. 

Conform de formules uit paragraaf 7.1, zijn in de kolom van de netto contante waarde de verdisconteerde 

cashflows berekend, waarbij rekening is gehouden met de opgegeven jaarlijkse indexatie en de technische 

levensduur. De totale netto contante waarden per toepassing zijn bepaald door de verdisconteerde cashflows te 

sommeren en zijn vervolgens omgerekend naar annuïteiten, om de gemiddelde jaarlijkse kosten te bepalen.  
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De uitkomsten van deze berekeningen zijn in tabel 18 weergegeven. 

Tabel 18  
Gemiddelde jaarlijkse kosten van de experimentele projecten 
 

Life Cycle Costing Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

     

Gemiddelde jaarlijks 
kosten: 

€9.997,- €12.189,- €8.497,- €8.914,- 

     

 
De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn bij het toepassen van de flexibele RVS-leiding met een diameter van DN150 

(project Loevesteinlaan) 21,9% hoger dan bij het toepassen van een Staal-PUR-PE-leiding en zijn bij het toepassen 

van de flexibele RVS-leiding met een diameter ≤DN100 (project Dedemsvaartweg) 4,9% hoger dan bij het 

toepassen van een Staal-PUR-PE-leiding.  

Het grote verschil tussen de percentages bij de DN150-leidingtoepassing en de DN100-leidingtoepassing wordt 

veroorzaakt door de materiaalprijs van de DN150 FLEXWELL. De RVS-buitenmantel van de DN150 FLEXWELL-

leiding heeft in vergelijking met de DN100 FLEXWELL-leiding een groter oppervlakte en dus meer RVS-

materiaalinhoud waardoor de prijs hoger is.  

In paragraaf 5.4 is vastgesteld dat het percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN150 

op het totale uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude gemiddeld 31,1% is. Ook is vastgesteld dat het 

percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN100 op het totale uitpandige warmtenet van 

Eneco Warmte & Koude gemiddeld 20,0% is. Dat betekent dat het percentage van de primaire warmteleidingen 

met een diameter van DN150 op het totale warmtenet 11,1% is.  

Het gewogen gemiddelde van de gemiddelde jaarlijkse kosten voor de leidingtoepassing ≤DN150 wordt berekend 

met de volgende formule: 

Gewogen gemiddelde = 
(21,9%∗11,1%)+(4,9%∗20,0%)

31,1%
 = 11,0% 

Bij het toepassen van de flexibele RVS-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leidingen, zullen voor de primaire 

leidingen met een diameter ≤DN150 de gewogen gemiddelde jaarlijkse kosten met 11,0% toenemen.  

 

7.2 Gevoeligheidsanalyse 
In de berekening van de Life Cycle Costing zijn de werkelijke uitgaven in de investeringsfase en de uitgaven in de 

exploitatiefase gebaseerd op een zekere voorspelling. Met een gevoeligheidsanalyse kan bepaald worden welke 

invloed een verandering van een parameter heeft op het resultaat van de Life Cycle Costing. 

Toekomstige ontwikkelingen kunnen het resultaat beïnvloeden. Het kan dat hierdoor voor de verkeerde leiding 

wordt gekozen. De onderstaande onzekerheden in de parameters kunnen een grote impact hebben op de Life 

Cycle Costing: 

 Prijsstijging in eenheidsprijzen van het bestek: De eenheidsprijzen worden voornamelijk bepaald door 

de duur van de desbetreffende handelingen, in combinatie met het tarief van het arbeidsloon. In de 

technische branche stijgen de lonen van de arbeidskrachten door krapte op de arbeidsmarkt. De 

verrekenbare eenheidsprijzen met de gecontracteerde gebiedsaannemers zijn voor 2018 met 8% 
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geïndexeerd om de looncomponent te compenseren. De verwachting is dat de krapte op de 

arbeidsmarkt niet snel zal nivelleren, waardoor de tarieven alleen maar zullen stijgen. 

 

 Materiaalprijs FLEXWELL: De materiaalprijzen van de Staal-PUR-PE-leidingen zijn contractueel 

vastgelegd, na onderhandelingen tussen de afdeling Inkoop en de leverancier, op basis van een 

gegarandeerde afnamehoeveelheid. Door de tot nu toe incidentele toepassing van de FLEXWELL-

leidingen, zijn hier geen contractuele prijsafspraken over gemaakt tussen Eneco en de leverancier. De 

verwachting van de afdeling Inkoop is dat minimaal 15% inkoopkorting mogelijk is.  

 

 Warmtegeleiding PUR FLEXWELL: De warmtegeleiding van het PUR is bij de FLEXWELL-leiding hoger dan 

bij de Staal-PUR-PE-leiding. De fabrikant heeft aangegeven dat medio 2019 het PUR in de FLEXWELL-

leiding aangepast gaat worden, waardoor de warmtegeleiding van een Staal-PUR-PE-leiding en een 

FLEXWELL-leiding nagenoeg gelijk zal zijn.  

 

 Disconteringspercentage en indexaties: De berekeningen zijn gebaseerd op de voorspellingen over de 

ontwikkeling van het disconteringspercentage en indexatie over een lange periode. Voorspellingen over 

een langere periode zijn zeer onzeker door economische bewegingen.  

 

In de gevoeligheidsanalyse is de Life Cycle Costing van de twee leidingalternatieven berekend met variabelen 

voor bovenstaande parameters. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn berekend door de parameters te 

veranderen met plus en min 10% en 20%. De berekeningen zijn in bijlage P weergegeven en de resultaten staan 

in onderstaande tabellen 19 en 20.  

Tabel 19  
Gemiddelde jaarlijkse kosten van project Loevesteinlaan bij verandering van de parameters 
 

 
 
Variabele 

Nieuwe waarde gemiddelde jaarlijkse kosten 
 
    -20%             -10%                +10%                +20% 

Loevesteinlaan Staal-PUR-PE 
Basiswaarde €9.997,- 
 

 

Eenheidsprijzen bestek €8.658,- €9.328,- €10.667,- €11.337,- 

Disconteringspercentage €8.934,- €9.456,- €10.555,- €11.128,- 
 

Loevesteinlaan FLEXWELL 
Basiswaarde €12.189,- 
 

    

Eenheidsprijzen bestek €11.501,- €11.845,- €12.533,- €12.876,- 

Materiaalprijs FLEXWELL €10.777,- €11.483,- €12.895,- €13.600,- 

Warmteverliezen FLEXWELL €11.850,- €12.019,- €12.358,- €12.528,- 

Disconteringspercentage €10.123,- €11.142,- €13.259,- €14.348,- 

 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat voor de DN150 Staal-PUR-PE-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten het 
meest beïnvloed worden door de eenheidsprijzen van het bestek. Bij de FLEXWELL-leiding hebben de 
materiaalprijs en het verdisconteringspercentage de grootste invloed op de verandering van de gemiddelde 
jaarlijkse kosten.  
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Tabel 20  
Gemiddelde jaarlijkse kosten van project Dedemsvaartweg bij verandering van de parameters 
 

 
 
Variabele 

Nieuwe waarde gemiddelde jaarlijkse kosten 
 
    -20%            -10%                +10%                +20% 

Dedemsvaartweg Staal-PUR-PE 
Basiswaarde €8.497,- 

 

 

Eenheidsprijzen bestek €7.368,- €7.932,- €9.061,- €9.626,- 

Disconteringspercentage €7.649,- €8.065,- €8.942,- €9.400,- 
 

Dedemsvaartweg FLEXWELL 
Basiswaarde €8.914,- 

 

    

Eenheidsprijzen bestek €8.353,- €8.633,- €9.195,- €9.476,- 

Materiaalprijs FLEXWELL €8.095,- €8.504,- €9.324,- €9.734,- 

Warmteverliezen FLEXWELL €8.575,- €8.745,- €9.084,- €9.253,- 

Disconteringspercentage €7.403,- €8.149,- €9.697,- €10.493,- 

 

Bij de DN100 Staal-PUR-PE-leiding zorgen de eenheidsprijzen van het bestek ook voor de grootste invloed op de 

gemiddelde jaarlijkse kosten. Bij de DN100 FLEXWELL-leiding hebben de parameters van de materiaalprijs en het 

verdisconteringspercentage de grootste impact op de gemiddelde jaarlijkse kosten. 

Net als in paragraaf 7.1.2, worden de gemiddelde jaarlijkse kosten berekend voor de leidingtoepassing ≤DN150, 

maar nu per variabele waarde in de parameter. Zo wordt inzichtelijk welke parameter de procentuele 

verandering van de gemiddelde jaarlijkse kosten het sterkst beïnvloedt. Het overzicht van de procentuele 

verandering van de gewogen gemiddelde jaarlijkse kosten is in tabel 21 weergegeven, waarbij een positief 

percentage betekent dat de gemiddelde jaarlijkse kosten van een FLEXWELL-leidingtoepassing hoger is dan dat 

van de Staal-PUR-PE-leidingtoepassing en een negatief percentage betekent dat de gemiddelde jaarlijkse kosten 

van de FLEXWELL-leidingtoepassing lager is dan dat van een Staal-PUR-PE-leidingtoepassing. De basiswaarde van 

11,0% is in paragraaf 7.1.2 berekend. De gevoeligheid van de verschillende variabele waarden in de parameters 

op de procentuele verandering van de gemiddelde jaarlijkse kosten is in figuur 23 weergegeven.  

Tabel 21  
Procentuele verandering van de gemiddelde jaarlijkse kosten bij verandering van de parameters tussen Staal-
PUR-PE- en FLEXWELL-leidingtoepassingen 
 

Basiswaarde 11,0% 
 
Variabele 

Procentuele verandering in de gewogen gemiddelde jaarlijkse 
kosten 
 
               -20%                 -10%                +10%                +20%  

    

Eenheidsprijzen bestek 19,7% 15,0% 7,4% 4,3% 

Materiaalprijs FLEXWELL -0,2% 5,4% 16,6% 22,2% 

Warmteverliezen FLEXWELL 7,2% 9,1% 12,9% 14,8% 

Disconteringspercentage 2,7% 7,0% 14,5% 17,8% 
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Figuur 23. Gevoeligheid op de procentuele verandering van de gemiddelde jaarlijkse kosten per invoervariabele 

Als de materiaalprijs van de FLEXWELL-leiding met 20% zou dalen, zullen de gewogen gemiddelde jaarlijkse 

kosten van de FLEXWELL-leidingtoepassing en de Staal-PUR-PE-leidingtoepassing, bij een primair warmtenet 

≤DN150, nagenoeg gelijk zijn. Ook de eenheidsprijzen van het bestek hebben een grote invloed op de gemiddelde 

jaarlijkse kosten. Als de eenheidsprijzen met 20% stijgen, zal de gemiddelde jaarlijkse kosten van de Staal-PUR-

PE-leidingtoepassing nog 4,3% lager zijn dan die van de FLEXWELL-leidingtoepassing, in plaats van de 11,0%.  

 

7.3 Arbeidsproductiviteit 
In het theoretisch kader in paragraaf 2.2 is ‘arbeidsproductiviteit’ gedefinieerd als het gehele aantal activiteiten 

binnen de levenscyclus van het warmtenet, gedeeld door de benodigde manuren.  

De activiteiten tijdens de verschillende fasen binnen de levenscyclus van een warmtenet zijn in hoofdstuk 3 

vastgesteld en de benodigde manuren voor de twee experimentele projecten in de ontwerpfase en aanlegfase 

zijn in hoofdstuk 6 gemeten. Ook zijn in hoofdstuk 6 de verwachte benodigde manuren voor het bedrijfsvoeren 

van een Staal-PUR-PE-leidingsysteem en een flexibel RVS-leidingsysteem in de exploitatiefase bepaald.  

In paragraaf 7.1.1 is de technische levensduur, dus ook de duur van de exploitatiefase, van een Staal-PUR-PE-

leiding en de FLEXWELL-leiding vastgesteld. Omdat de technische levensduur van de twee leidingsystemen niet 

gelijk is, zal de arbeidsproductiviteit (de gemiddeld benodigde manuren per jaar) berekend worden over de 

gehele levensduur van het desbetreffende leidingsysteem. Zo kunnen de twee leidingtoepassingen op 

arbeidsproductiviteit vergeleken worden. 

In het raamwerk in bijlage M zijn de benodigde manuren voor de experimentele projecten opgenomen. De 

manuren tijdens de exploitatiefase worden voor de Staal-PUR-PE-leidingen vermenigvuldigd met 42 en voor de 

FLEXWELL-leidingen met 60. De sommatie van de benodigde manuren wordt vervolgens gedeeld door 42 en 60, 

om de gemiddelde benodigde manuren per jaar te berekenen. De resultaten staan in tabel 22. 

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-20% -10% Basis +10% +20%

P
R

O
C

EN
TU

EL
E 

V
ER

A
N

D
ER

IN
G

 [
%

]

Gevoeligheid op de procentuele 
verandering van de gemiddelde jaarlijkse 

kosten per invoervariabele

Eenheidsprijzen Materiaalprijs FLEXWELL

Warmteverliezen FLEXWELL Disconteringspercentage



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

60 

Tabel 22  
Benodigde manuren gedurende de gehele levensduur van de experimentele projecten 
 

Manuren: Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL     

 

Ontwerpfase: 181 113 202 138 

Aanlegfase: 1.018 645 968 689 

Bedrijfsfase: 187 95 187 95 

     

Totaal gehele levensduur: 1.386 853 1.357 922 

     

Totaal gemiddeld per jaar*: 33 14 32 15 

*Opmerking. De levensduur van de Staal-PUR-PE-leiding is 42 jaar en van de FLEXWELL-leiding is 60 jaar 

Gemiddeld zijn per jaar circa twee keer maal zoveel manuren nodig om een Staal-PUR-PE-leiding te ontwerpen, 

aan te leggen en te exploiteren als voor een FLEXWELL-leiding.   

Bij het berekenen van de arbeidsproductiviteit, worden de activiteiten voor het ontwerpen, aanleggen en 

exploiteren van een warmteleidingsysteem van 100 meter tracé (200 meter leiding) gedeeld door het benodigde 

aantal manuren. 

In tabel 23 is de arbeidsproductiviteit voor de experimentele projecten weergegeven. De resultaten zijn het 

aantal meters leiding dat per manuur per jaar ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd kan worden. 

Tabel 23  
Arbeidsproductiviteit in lengtes leiding per manuur per jaar 
 

Meters leiding per manuur 
per jaar: 

Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

 
Leidingenlengte [m] 
Manuren gemiddeld per jaar: 

 
 

 
200 
33 

 
200 
14 

 
200 
32 

 
200 
15 

Totaal per jaar: 6 14 6 13 

 

Voor de DN150-leidingen bij project Loevesteinlaan, kan per manuur per jaar zes meter Staal-PUR-PE-leiding en 

veertien meter FLEXWELL-leiding ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd worden. Voor de DN100-leidingen bij 

project Dedemsvaartweg kan per manuur per jaar zes meter Staal-PUR-PE-leiding en dertien meter FLEXWELL-

leiding ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd worden. 

De arbeidsproductiviteit van de DN150-leiding stijgt met 136% bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding, in 

vergelijking met het toepassen van de Staal-PUR-PE-leiding en de arbeidsproductiviteit voor de DN100-leiding 

stijgt met 113% bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding, in plaats van het toepassen van de Staal-PUR-PE-

leiding. 

In paragraaf 5.4 is vastgesteld dat het percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN150 

op het totale uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude gemiddeld 31,1% is. Ook is vastgesteld dat het 

percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN100 op het totale uitpandige warmtenet van 

Eneco Warmte & Koude gemiddeld 20,0% is. Dat betekent dat het percentage van de primaire warmteleidingen 

met een diameter van DN150 op het totale warmtenet 11,1% is.  
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De gewogen stijging van de arbeidsproductiviteit voor de leidingtoepassing ≤DN150 wordt berekend met de 

formule: 

Gewogen gemiddelde = 
(136%∗11,1%)+(113%∗20,0%)

31,1%
 = 121% 

Bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding, in vergelijking tot de Staal-PUR-PE-leidingen, zal voor de primaire 

leidingen met een diameter ≤DN150 de arbeidsproductiviteit met 121% toenemen.  

Door het toepasbare aandeel van 31,1% van de FLEXWELL-leidingen tot en met diameter DN150 op het gehele 

uitpandige warmtenet, zal de totale arbeidsproductiviteit met 37,5% stijgen bij het toepassen van de FLEXWELL-

leiding, in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding, op het gehele uitpandige warmtenet.  

 

7.4 Totale productiviteit 
 
In het theoretisch kader is de ‘totale productiviteit’ gedefinieerd als de verhouding tussen de fysieke output en 
de inzet van de productiefactoren kapitaal, arbeid, materiaal en energie.  
 
Door het aantal meters warmtenet (als fysieke output) te delen door de gemiddelde jaarlijkse kosten (als inzet 
van de productiefactoren) wordt de totale productiviteit gedurende de gehele levensduur van een 
leidingsysteem berekend. De totale productiviteit wordt uitgedrukt in het aantal meters leiding dat wordt 
ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd per euro per jaar. 
 
Voor de experimentele projecten wordt per leidingtoepassing de totale productiviteit berekend door de totale 
leidinglengte te delen door de gemiddelde jaarlijkse kosten uit tabel 18 in paragraaf 7.1.2. Bij zowel het project 
op de Loevesteinlaan als op de Dedemsvaartweg, is de leidinglengte 200 meter. De totale productiviteit is 
uitgedrukt in lengte leiding per euro per jaar in tabel 24. 
 
Tabel 24  
Totale productiviteit in lengte leiding per euro per jaar 
 

Meters leiding per euro per 
jaar: 

Loevesteinlaan 
Staal-PUR-PE 

Loevesteinlaan 
FLEXWELL 

Dedemsvaartweg 
Staal-PUR-PE 

Dedemsvaartweg 
FLEXWELL 

 
Leidinglengte [m]: 
Gemiddelde jaarlijkse kosten: 

 

 
200 

€9.997,- 

 
200m 

€12.189,- 

 
200m 

€8.497,- 

 
200m 

8.914,- 

Totaal per jaar: 0,020 0,016 0,024 0,022 

   
Voor de DN150-leidingen bij project Loevesteinlaan, kan per euro per jaar 0,02 meter Staal-PUR-PE-leiding en 

0,016 meter FLEXWELL-leiding ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd worden. Voor de DN100-leidingen bij 

project Dedemsvaartweg kan per euro per jaar 0,024 meter Staal-PUR-PE-leiding en 0,022 meter FLEXWELL-

leiding ontworpen, aangelegd en geëxploiteerd worden. 

De totale productiviteit voor de DN150-leiding daalt met 17,9% bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding in 

plaats van de Staal-PUR-PE-leiding en de totale productiviteit voor de DN100-leiding daalt met 4,7% bij het 

toepassen van de FLEXWELL-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leiding. 

In paragraaf 5.4 is vastgesteld dat het percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN150 

op het totale uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude gemiddeld 31,1% is. Ook is vastgesteld dat het 

percentage van de primaire warmteleidingen met een diameter ≤DN100 op het totale uitpandige warmtenet van 
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Eneco Warmte & Koude gemiddeld 20,0% is. Dat betekent dat het percentage van de primaire warmteleidingen 

met een diameter van DN150 op het totale warmtenet 11,1% is.  

De gewogen daling van de totale productiviteit voor de leidingtoepassing ≤DN150 wordt berekend met de 

formule: 

Gewogen gemiddelde = 
(17,9%∗11,1%)+(4,7%∗20,0%)

31,1%
 = 9,4% 

Bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding in plaats van de Staal-PUR-PE-leidingen, zal voor de primaire leidingen 

met een diameter ≤DN150 de totale productiviteit met 9,4% afnemen.  

Door het toepasbare aandeel van 31,1% van de FLEXWELL-leidingen tot en met diameter DN150 op het gehele 

uitpandige warmtenet, zal de totale productiviteit met 2,9% dalen bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding, in 

plaats van de Staal-PUR-PE-leiding, op het gehele uitpandige warmtenet.  

7.5 Conclusie 
Op basis van de twee experimentele projecten is vastgesteld dat: 

 Tot en met diameter DN100 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 4,9% hoger, 
de arbeidsproductiviteit 113% hoger en de totale productiviteit 4,7% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 

 Bij diameter DN150 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 21,9% hoger, de 
arbeidsproductiviteit 136% hoger en de totale productiviteit 17,9% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 

 Tot en met diameter DN150 zijn van de FLEXWELL-leiding de gemiddelde jaarlijkse kosten 11,0% hoger, 
de arbeidsproductiviteit 121% hoger en de totale productiviteit 9,4% lager dan die van de Staal-PUR-PE-
leiding. 

 
Als de FLEXWELL-leiding tot en met DN150 wordt toegepast als alternatief voor de Staal-PUR-PE-leiding, zal op 
het hele uitpandige warmtenet de arbeidsproductiviteit met 37,5% stijgen en de totale productiviteit met 2,9% 
dalen. De gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en met diameter DN150 zijn 11,0% hoger 
dan die van de Staal-PUR-PE-leiding.  
 
Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en met DN150 
en de Staal-PUR-PE-leiding gelijk zijn als de kostprijs van de FLEXWELL-leiding 20% zal zakken. Als de uurtarieven 
van arbeid 20% stijgen zal het verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding tot en 
met diameter DN150 en de Staal-PUR-PE-leiding dalen van 11,0% naar 4,3%. 
 

Hiermee is deelvraag 5 beantwoord.  
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8 Conclusie, discussie en aanbevelingen 
In de voorgaande 5 hoofdstukken zijn de deelvragen beantwoord. Aan de hand van deze antwoorden zal in dit 

hoofdstuk de conclusie (§8.1) getrokken worden, waarmee de onderzoeksvraag uit hoofdstuk 1 beantwoord 

wordt. Verder zullen in dit hoofdstuk de discussie (§8.2) en de aanbevelingen (§8.3) aanbod komen.  

8.1 Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welk effect heeft het toepassen van een flexibele 

RVS-warmteleiding op de kosten en de productiviteit binnen de levenscyclus van het warmtenet?’ Hiervoor is 

zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de kosten en de 

productiviteit van het toepassen van een FLEXWELL-leiding als flexibele RVS-leiding en de traditionele Staal-PUR-

PE-leiding, gedurende de gehele levenscyclus van het leidingsysteem. 

De FLEXWELL-leiding is verkrijgbaar tot en met een diameter DN150. Uit de resultaten over de toepasbaarheid 

van de FLEXWELL-leiding als primaire leiding op het totale uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude is 

gebleken dat deze voor 31% kan worden toegepast als alternatief voor de Staal-PUR-PE-leiding. Tot en met een 

diameter DN100 zal het toepasbare aandeel van de FLEXWELL-leiding op het totale uitpandige warmtenet van 

Eneco Warmte & Koude 20% zijn.  

De gemiddelde jaarlijkse kosten gedurende de gehele levenscyclus zullen door het toepassen van de FLEXWELL-

leiding tot en met een diameter DN150 stijgen met 11%. De gemiddelde jaarlijkse kosten bij het toepassen van 

een FLEXWELL-leiding tot en met een diameter DN100 zullen stijgen met 4,9%. Het verschil tussen de 

percentages tot en met DN150 en tot en met DN100 wordt veroorzaakt door de initiële investeringskosten van 

het materiaal. De DN150-FLEXWELL-leiding bevat meer RVS in de RVS-buitenmantel dan de DN100 FLEXWELL-

leiding. Uit de resultaten van de gevoeligheidsanalyse is echter gebleken dat de gemiddelde jaarlijks kosten van 

het FLEXWELL-leidingsysteem tot en met een diameter DN150 en het traditionele Staal-PUR-PE-

leidingensysteem nagenoeg gelijk zijn, als de materiaalprijs van de FLEXWELL-leiding met 20% zal dalen. Ook het 

met 20% laten stijgen van de in de verrekenbare eenheidsprijzen verwerkte arbeidslonen verkleint sterk het 

verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse kosten van beide leidingtoepassingen, van 11% naar 4,3%.  

De resultaten over de arbeidsproductiviteit zijn dat de arbeidsproductiviteit in elke fase van de levenscyclus 

toeneemt als de FLEXWELL-leiding wordt toegepast. Vooral in de exploitatiefase zal de arbeidsproductiviteit 

stijgen, omdat de FLEXWELL-leiding minder kwetsbare verbindingen heeft en niet gevoelig is voor thermische 

spanningen of spanningen door zettingen, waardoor er minder storingen en lekkages zullen zijn. De 

arbeidsproductiviteit zal bij het toepassen van een FLEXWELL-leidingsysteem in plaats van een Staal-PUR-PE-

leidingsysteem, tot en met een diameter DN150, met 121% toenemen gedurende de gehele levenscyclus.  

Tot slot is gebleken dat de totale productiviteit, waarbij alle productiefactoren worden meegenomen, bij het 

toepassen van een FLEXWELL-leidingsysteem in plaats van een Staal-PUR-PE-leidingensysteem, tot en met een 

diameter DN150, met 9,4% zal afnemen gedurende de gehele levenscyclus. De afname wordt veroorzaakt door 

de gemiddelde jaarlijkse kosten. Als de gemiddelde jaarlijkse kosten van het FLEXWELL-leidingsysteem lager zijn 

dan die van het Staal-PUR-PE-leidingsysteem, zal de totale productiviteit toenemen.  

De eindconclusie van het  onderzoek en het antwoordt op de onderzoeksvraag is dat de gemiddelde jaarlijkse 

kosten voor een primair warmtenet tot en met DN150, waarin de FLEXWELL-leiding als flexibele RVS-leiding is 

toegepast in plaats van de traditionele Staal-PUR-PE-leidingen, met 11% zullen stijgen gedurende de gehele 

levenscyclus. Door het toepasbare percentage van 31% van de FLEXWELL-leiding tot en met diameter DN150 op 

het gehele uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude, zal bij het toepassen van de FLEXWELL-leiding als 

flexibele RVS-leiding in plaats van de traditionele Staal-PUR-PE-leiding de arbeidsproductiviteit met 37,5% stijgen 

en de totale productiviteit met 2,9% afnemen, gedurende de gehele levenscyclus van het totale uitpandige 
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warmtenet van Eneco warmte & Koude. 

8.2 Discussie 
In het onderzoek zijn de kosten en de (arbeids)productiviteit gedurende de gehele levenscyclus van twee 

warmteleidingtoepassingen vergeleken en geanalyseerd. Om tot de uiteindelijke resultaten te komen, zijn 

verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. De basis van het gehele onderzoek wordt gevormd door een Life-

Cycle-Costinganalyse.  

Voor het vaststellen van de Life Cycle Costing van beide leidingalternatieven, zijn de stappen gevolgd die in 

diverse wetenschappelijke artikelen wordt gevolgd bij een Life-Cycle-Costinganalyse. Aangezien de twee 

leidingsystemen uitsluitend worden vergeleken op de Life Cycle Costing, zijn de activiteiten met de daaraan 

gekoppelde kostenrubrieken op een hoog aggregatieniveau afgebakend. Het vaststellen van de activiteiten met 

de kostenrubrieken is gedaan op basis van de fasen van een levenscyclus uit de literatuur. Deze zijn specifiek 

gemaakt voor leidingsystemen aan de hand van interviews met experts uit de warmtebranche. De 

geïnterviewden geven consequent dezelfde antwoorden. Bij herhaling van de interviews zijn de resultaten dus 

hetzelfde en dat betekent dat de vastgestelde activiteiten en kostenrubrieken valide en betrouwbaar zijn voor 

het onderzoek. 

De FLEXWELL-leiding is verkrijgbaar tot en met een diameter DN150. Hierdoor kan de leiding beperkt toegepast 

worden in het warmtenet. De data over de leidinglengtes en de diameters van zowel de primaire als secundaire 

warmtenetten zijn uit het SisNet-systeem van Eneco Warmte & Koude geëxporteerd. Met een kwantitatieve 

statistische analyse van de resultaten van negentien deelgebieden, is het percentage van het totale uitpandige 

warmtenet waarin de FLEXWELL-leiding kan worden toegepast berekend. De betrouwbaarheid van de resultaten 

is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de data uit het SisNet-systeem, die zijn gebaseerd op data over het 

bestaande warmtenet van Eneco Warmte & Koude. Er wordt in het onderzoek van uitgegaan dat de 

verhoudingen van de diameters en de temperatuurregimes in toekomstige warmtenetten hetzelfde blijft. Zolang 

er geen systeemwijzigingen plaatsvinden en de warmtenetten op dezelfde wijze worden gedimensioneerd, zijn 

de resultaten representatief voor de toekomstige warmtenetten van Eneco Warmte & Koude en kan gesteld 

worden dat deze valide zijn voor het onderzoek. 

De benodigde manuren en de uitgaven voor de activiteiten en de kostenrubrieken voor de investeringsfase zijn 

bepaald met twee experimenten, waarbij daadwerkelijk de FLEXWELL-leidingen en de Staal-PUR-PE-leidingen 

zijn ontworpen en aangelegd. De benodigde manuren zijn gemeten en de uitgaven zijn uit het SAP-systeem van 

Eneco Warmte & Koude gegenereerd. De resultaten van de experimenten zijn betrouwbaar, maar de 

experimenten moeten meerdere keren herhaald te worden om te kunnen bepalen of de resultaten 

representatief zijn voor alle projecten, waardoor een hogere mate van validiteit wordt verkregen.  

De te verwachte benodigde manuren en uitgaven in de exploitatiefase voor het Staal-PUR-PE-systeem zijn 

vastgesteld met een kwantitatieve statistische analyse van de data uit het SAP-systeem en uit een 

representatieve steekproef van de storingsformulieren. Op basis hiervan kan gesteld worden dat bij herhaling 

van de het onderzoek de resultaten hetzelfde zullen zijn en daarmee valide zijn voor het onderzoek. De 

betrouwbaarheid van de resultaten is wederom sterk afhankelijk van de kwaliteit van de data uit het SAP-

systeem en de storingsformulieren. Om de betrouwbaarheid te vergroten, zijn de data uit het SAP-systeem over 

meerdere jaren geanalyseerd en is de steekproef groter uitgevoerd dan de minimale representatieve 

steekproefgrootte voor de populatie. De te verwachte benodigde manuren en uitgaven in de exploratiefase voor 

de FLEXWELL-leiding zijn bepaald met interviews met specialisten uit de exploitatiefase van de 

warmteleidingenbranche. De geïnterviewden geven identieke antwoorden, wat betekent dat bij herhaling van 

de interviews de resultaten hetzelfde zijn en dat dus de te verwachte benodigde manuren en uitgaven van de 

FLEXWELL-leiding in de exploratiefase valide en betrouwbaar zijn voor het onderzoek. 
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In de berekening van de Life Cycle Costing en de (arbeids)productiviteit, is de technische levensduur van beide 

leidingtypen een bepalende factor. De leverancier van de FLEXWELL-leiding heeft aangegeven dat de leiding een 

minimale technische levensduur heeft van zestig jaar. Een onderzoek dat is uitgevoerd door KIWA op een stukje 

FLEXWELL-leiding van 34 jaar oud kan niet vaststellen wat de restlevensduur is. Op dit moment zijn er geen 

aanwijzingen dat de FLEXWELL-leiding niet 60 jaar mee zou kunnen gaan en daarom is de technische levensduur 

van 60 jaar in dit onderzoek aangehouden. KIWA adviseert om het onderzoek op de FLEXWELL-leiding over een 

aantal jaar te herhalen, waardoor bij een eventuele degeneratie van de FLEXWELL-leiding wel een restlevensduur 

mogelijk bepaald kan worden. De definitieve vaststelling van de restlevensduur verhoogt de betrouwbaarheid 

van het onderzoek.  

De resultaten uit dit onderzoek, waarbij de gemiddelde jaarlijkse kosten en ook de arbeidsproductiviteit van de 

toegepaste FLEXWELL-leiding hoger zijn dan die van de toegepaste Staal-PUR-PE-leiding, komen overeen met de 

verwachting. Zoals in de inleiding is beschreven, zal het toepassen van een flexibele RVS-leiding een positief 

effect hebben op de arbeidsproductiviteit. In dit onderzoek is aangetoond dat de arbeidsproductiviteit dan met 

121% omhoog zal gaan. Ook was de verwachting dat, ondanks de hoge investering voor de flexibele RVS-leiding, 

het verschil tussen de totale kosten gedurende de gehele levensduur wellicht lager zou zijn dan de Staal-PUR-PE-

leiding. Uit het onderzoek blijkt dat nu de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding nog 11% hoger 

zijn dan die van de Staal-PUR-PE-leiding. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt echter dat, als de arbeidslonen 

omhoog gaan door krapte op de arbeidsmarkt, of als de materiaalprijs omlaag gaat door leveringscontracten met 

de leverancier, de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-leiding nagenoeg gelijk zijn aan of zelf lager 

worden dan die van de Staal-PUR-PE-leiding. 

De interne validiteit zorgt ervoor dat de resultaten en conclusies niet vertekend worden door de subjectiviteit 
van de onderzoeker. Om dit te voorkomen zijn de onderzoeksmethode, de uitwerkingen van de resultaten en de 
conclusies besproken met deskundige collega’s om te bekijken welke conclusies zij trekken. Er is ook een 
klankbordgroep ingesteld om de onderzoeksresultaten te bespreken. Deze mitigerende maatregelen zullen de 
interne validiteit verhogen. De externe validiteit wordt bepaald door de mate van generaliseerbaarheid van het 
onderzoek naar andere organisaties in de warmteleidingenbranche. De externe geïnterviewden en de externe 
recensent zijn geselecteerd op basis van betrokkenheid aan de onderwerpen van dit onderzoek. De bevindingen 
en conclusie van de externe recensent leiden tot generalisatie voor vergelijkbare organisaties in de 
warmteleidingenbranche. Hierdoor is de verwachting dat de externe validiteit van de conclusies van dit 
onderzoek mogelijk hoog zijn.  
 
In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar het toepassen van de FLEXWELL-leiding als flexibele RVS-leiding. 

Voor de diameters tot en met DN100 kan ook de CASAFLEX-leiding toegepast worden. De CASAFLEX heeft geen 

RVS-buitenmantel, waardoor de leiding kwetsbaarder is voor storingen. Doordat de investeringsprijs van de 

CASAFLEX-leiding echter circa 40% lager is dan die van de FLEXWELL-leiding, zullen de gemiddelde jaarlijkse 

kosten aanzienlijk omlaag gaan en de totale productiviteit omhoog, ondanks een mogelijk kortere levensduur. 

De CASAFLEX-leiding is iets flexibeler en daardoor makkelijker te verwerken, maar voor de arbeidsproductiviteit 

zal het verschil tussen de CASAFLEX-leiding en de FLEXWELL-leiding nihil zijn omdat de aanlegmethodiek 

hetzelfde is. 

Daarnaast is dit onderzoek volledig gericht op de kosten van de materiele assets. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de immateriële waarde bij het toepassen de flexibele RVS-leidingen. Door de hoge aanlegsnelheid 

en minder benodigde ruimte in de ondergrond, is de doorlooptijd van de aanlegfase substantieel korter. Hierdoor 

is er minder overlast voor de omgeving en zal in de samenleving een groter draagvlak voor warmteleidingen 

gecreëerd worden. Ook is de flexibele RVS-leiding minder gevoelig voor storingen en heeft deze een langere 

technische levensduur, waardoor de leveringszekerheid over een langere periode gegarandeerd wordt, zonder 

klachten van klanten en de omgeving als herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden.  

Het eerste advies voor een vervolgonderzoek is dan ook om een soortgelijk onderzoek uit te voeren, om te 
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achterhalen wat de immateriële waarde bij het toepassen van flexibele RVS-leidingen is.   

De levenscyclus van de toegepaste flexibele RVS-leiding loopt in dit onderzoek van het ontwerpen tot en met het 

einde van de technische levensduur. De levenscyclus van de flexibele RVS-leiding begint echter al bij de winning 

van de grondstoffen met vervolgens de productie en loopt tot aan de afdanking van de leiding.  

Het tweede advies voor een vervolgonderzoek is om de duurzaamheid van de flexibele RVS-leiding van Cradle to 

Cradle te onderzoeken. Wat is de impact op het milieu (schadelijkheid) bij de winning van de grondstoffen, de 

productie en het gebruik van de flexibele RVS-leiding en kunnen de afgedankte reststoffen van de flexibele RVS-

leiding circulair worden toegepast? 

8.3 Aanbeveling  
Op basis van de resultaten van dit onderzoek, kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden aan de directie 

van Eneco Warmte & Koude.  

Eneco Warmte & Koude heeft, naar aanleiding van het interne onderzoek naar de kansen en 
(groei)mogelijkheden door de warmtetransitie (Speelman en Vermeltfoort, 2017), het doel gesteld om de 
levering van warmte-energie te vervijfvoudigen. Hiermee kan Eneco Warmte & Koude ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het regeerrakkoord om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-arm te 
krijgen.  
 
Door het toepassen van de FLEXWELL-leiding tot en met DN150, blijkt de arbeidsproductiviteit over het gehele 

uitpandige warmtenet van Eneco Warmte & Koude met 37,5% toe te nemen. Er kan dus met de inzet van dezelfde 

hoeveelheid arbeidsuren 37,5% meer warmtenetten worden aangelegd en geëxploiteerd. Hiermee wordt een 

goede stap in de richting van de groeidoelstellingen gezet. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn dan wel 11% 

hoger dan die van het traditionele Staal-PUR-PE-leidingsysteem, maar met de verwachting dat in de toekomst 

de capaciteit van de beschikbare arbeidsuren niet verder zal stijgen of zelfs zal afnemen, wat kosten verhogend 

kan gaan werken op het traditionele Staal-PUR-PE-leidingsysteem en de groei zal belemmeren is het aan te 

bevelen om de FLEXWELL-leiding te gaan toepassen. Hiermee zal de potentiele groei de nu nog hogere 

gemiddelde jaarlijkse kosten rechtvaardigen. 

In eerste instantie zal Eneco Warmte & Koude zich kunnen richten op het toepassen van de FLEXWELL-leiding tot 

en met diameter DN100. De gemiddelde jaarlijkse kosten van het FLEXWELL-leidingsysteem tot en met diameter 

DN100 zijn ‘slechts’ 4,9% hoger dan die van het traditionele Staal-PUR-PE-leidingsysteem. De meeste storingen 

en vervangingen doen zich voor bij de primaire aansluitleidingen. Dit komt doordat de primaire aansluitleidingen 

van Staal-PUR-PE relatief veel kwetsbare verbindingen hebben door de noodzakelijke expansieslagen. De 

expansieslagen zijn er om de axiale spanningen en verplaatsing vanuit het primaire distributienet op te vangen 

en om alle spanningen op te vangen door de grondzetting, die veroorzaakt wordt door de overgang van een 

veldstrekking naar een gefundeerde omgeving. Daarnaast moeten de expansieslagen net voor de gevel 

aangebracht worden, waar de andere nutsdisciplines al een plaats in de ondergrond hebben, waardoor de 

werkruimte zeer beperkt is. Aangezien 20% van het totale uitpandige warmtenet uit primaire leidingen bestaat 

met een diameter tot en met DN100 en dit voornamelijk de primaire aansluitleidingen zijn, is het aan te bevelen 

om de primaire leidingen tot en met diameter DN100 in FLEXWELL uit te voeren. Hiermee zal de 

arbeidsproductiviteit op het gehele uitpandige warmtenet met 22% stijgen.  

Vervolgens is het aan te bevelen dat de afdeling Inkoop prijsafspraken maakt met de leverancier van de 
FLEXWELL-leidingen. Bij een prijsdaling van de FLEXWELL-leidingen, zal het verschil van 11% tussen de 
gemiddelde jaarlijkse kosten van het FLEXWELL-leidingsysteem en het Staal-PUR-PE-leidingsysteem kleiner 
worden. Hierna kan besloten worden om de FLEXWELL-leidingen overal toe te passen, zodat de 
arbeidsproductiviteit zal toenemen tot 37,5% op het totale uitpandige warmtenet.  
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Tot slot is naast de FLEXWELL-leiding ook de CASAFLEX-leiding tot en met diameter DN100 verkrijgbaar als een 
flexibele RVS-leiding. Eneco Warmte & Koude heeft nog geen ervaring met dit relatief jonge leidingtype, maar 
de investeringsprijs van de CASAFLEX-leiding is circa 40% lager dan de FLEXWELL-leiding. Het is aan te bevelen 
om in een aantal pilotprojecten dit type leiding toe te passen en te monitoren, zodat hier ervaring mee opgedaan 
wordt. In de toekomst kan wellicht besloten worden om ook deze leiding te gaan toepassen.  
 
Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar het effect van het toepassen van een flexibele RVS-leiding op de 

kosten en de (arbeids)productiviteit binnen de levenscyclus van een warmtenet, waardoor dit onderzoek een 

aanvulling vormt op de bestaande onderzoeken. Het onderzoek met de onderzoeksmethode kan daarbij op alle 

type leidingen worden uitgevoerd en is niet beperkt voor uitsluitend warmteleidingen maar relevant voor de 

hele leidingenbranche. De leidingenbranche kan het onderzoek met de onderzoeksmethoden gebruiken om het 

effect te bepalen op de kosten en de (arbeids)productiviteit tussen het toepassen van verschillende type 

leidingen binnen een levenscyclus.     
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9 Reflectie 
Het literatuuronderzoek, de onderzoeksmethoden en de onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk kritisch 

tegen het licht gehouden. Waar ben ik tegenaan gelopen? Wat is voor verbetering vatbaar? Wat heb ik van het 

onderzoek geleerd?  

Het doel van het literatuuronderzoek is om een theoretisch kader op te stellen voor de definitie van de variabelen 

uit de onderzoeksvraag. De zoektermen in Google Scholar leveren veel resultaten op. De kans bestaat dat er een 

aantal zeer relevante artikelen overgeslagen is, want het is bijna onmogelijk om alle bronnen te raadplegen. Ik 

heb een aantal relevante betrouwbare bronnen gebruikt als leidraad en ben daar dieper op ingegaan met de 

sneeuwbalmethode. Het nadeel van de sneeuwbalmethode is dat vaak wordt verwezen naar oudere literatuur, 

waardoor de theorie wellicht achterhaald en niet relevant meer is. Ik heb de oude bronnen alleen gebruikt als 

verschillende recente onderzoeken naar dezelfde gedateerde onderzoeken verwezen en de onderzoeken nog 

relevant waren voor het definiëren van de variabelen. Ik heb geleerd dat een theoretisch kader niet een soort 

van samenvatting is van wat de literatuur zegt over een kernbegrip, maar ervoor bedoeld is om daadwerkelijk 

op basis van de literatuur begrippen eenduidig te definiëren en meetbaar te maken, zodat ze bruikbaar zijn voor 

het onderzoek. Tijdens het onderzoek bood het theoretisch kader voldoende handvatten om het onderzoek uit 

te voeren. Ik heb nooit getwijfeld aan de relevantie en geschiktheid van de definities en de methoden om 

variabelen uit het theoretisch kader te meten. Achteraf had ik wellicht minder bronnen hoeven te raadplegen 

om tot hetzelfde resultaat te komen.  

De onderzoeksmethoden voor de deelvragen zijn in het plan van aanpak opgesteld. Op het moment van het 

schrijven van het plan van aanpak, wist ik niet in welke periode van het jaar het onderzoek zou moeten 

plaatsvinden. Een van de onderzoeksmethoden was het meten van de manuren, op basis een observatie tijdens 

twee praktijkexperimenten. De experimenten die ik voor ogen had konden niet in de wintermaanden worden 

uitgevoerd, waardoor besloten is om twee andere projectexperimenten uit te voeren, die net iets anders waren 

dan hoe de experimenten in het plan van aanpak waren beschreven. Daarom zijn de deelvragen aangepast. 

Verder maakte de korte voorbereidingstijd voor de experimenten het onzeker of de experimenten daadwerkelijk 

uitgevoerd konden worden en of de doorlooptijd niet te lang zou zijn, waardoor de resultaten te laat binnen 

zouden komen. Uiteindelijk zijn door een strakke planning de experimenten voorspoedig verlopen. Ik zou 

vanwege de afhankelijkheid echter niet meer voor deze onderzoeksmethode kiezen. Daarnaast liepen de twee 

experimenten deels parallel, waardoor ik niet op twee locaties tegelijk kon zijn voor de observatie. Ik heb een 

aantal keer de uitvoerder op zijn woord moeten geloven over hoeveel manuren er die dag gewerkt zijn. Hierdoor 

zouden de resultaten minder betrouwbaar kunnen zijn.  

Bij het deskonderzoek is de betrouwbaarheid van de data uit het SAP-systeem en GIS-systeem afhankelijk van 

degene die deze gegevens in het verleden heeft ingevoerd. Er zijn geen referentiekaders om te checken of de 

data betrouwbaar zijn. De data worden echter Eneco-breed gebruikt en in combinatie met de kwantitatieve 

statistische analyse zijn de resultaten representatief en valide voor het onderzoek.  

De onderzoekresultaten bieden voldoende inzichten om tot een relevante aanbeveling te komen. Mijn instelling 

was vanaf het begin om onafhankelijk onderzoek te doen, zonder oordelen, zodat het resultaat niet beïnvloed 

zou worden door de mening van de onderzoeker. Toch zou het kunnen dat mijn enthousiasme over het 

onderwerp invloed heeft gehad op de antwoorden van de respondenten in de interviews. Ik heb hier nog goed 

over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat alle respondenten nagenoeg identieke antwoorden hebben 

gegeven, waardoor de kans op beïnvloeding nagenoeg nihil is.  

In het kader van de toekomstige veranderingen door de energietransitie en de daaraan gekoppelde 

noodzakelijke groeidoelstelling, moet gekeken worden naar alternatieven om de warmtenetten sneller aan te 

leggen. Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt wat het toepassen van de FLEXWELL-leidingen voor effect heeft 
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op de kosten en de (arbeids)productiviteit. Zoals verwacht, zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van de FLEXWELL-

leiding (nog) iets hoger, maar de arbeidsproductiviteit neemt aanzienlijk toe. Niet alleen Eneco Warmte & Koude, 

maar ook andere warmteleidingbeheerders kunnen nu op strategisch niveau afwegen of de hogere gemiddelde 

jaarlijkse kosten opwegen tegen de toename in arbeidsproductiviteit bij het toepassen van een flexibel RVS-

leidingsysteem. 

Ik heb enorm veel geleerd van het onderzoek, met name door de verschillende onderzoeksmethodes en het 

verifiëren, valideren en analyseren van de resultaten. In de toekomst zal ik alle interne en externe onderzoeken 

vanuit een andere invalshoek gaan beschouwen.  

 

  



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

70 

Literatuurlijst  
 

Bae, J., & Lawler, J.J. (2000). Organizational and HRM strategies in Korea: impact of firm performance in an 

emerging economy. Academy of Management Journal, 43. 

Bel, van, F. P. D., & Martin, H. H. (1993). Een analyse van de toepassingsmogelijkheden van life cycle costing in 

een industriële omgeving. (TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep LBS : working paper series; Vol. 9337). 

Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 

Berkman, W. (2013, 1 oktober). Organische groei geeft toekomstperspectief. The Brown Paper Company, 2013 

(13337), 32 

Berndt, E. R., & Wood, D. O. (1975). Technology, prices, and the derived demand for energy. The Review of 

Economics and Statistics 57, 3, 259-268. 

B. Bhola & J. A. M. van Wees (1993), Een stappenplan voor het analyseren van levenscycluskosten binnen de 

defensieorganisatie, FEL-SALDO. 

Blanchard, B. S. (1978). Design and manage to life cycle cost. Portland Oregon, USA: M/A Press, 255p 

Blanchard, B. S. (1992). Logistics Engineering and management. Englewood Cliffs, USA: Prentice hall. 

Borm, F. (2006, 20 januari). Bedrijfsvoering ict-afdeling 'vergeten'. Computable, 2006. Geraadpleegd op 9 

oktober 2018, van https://www.computable.nl/artikel/opinie/ict-

branche/1678196/1509029/bedrijfsvoering-ict-afdeling-vergeten.html. 

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. (2014). Standaardtaakbeschrijving (STB 2014). 

Geraadpleegd op 17 oktober 2018, van https://www.bna.nl/werken-met-een-

architect/contractvorming/standaardtaakbeschrijving-stb/  

Buhrman, J. M. (1996). Basisboek Statistiek. Groningen/Houten, Nederland: Noordhoff. 

Cobb, C.W., & Douglas, P.H. (1928). A Theory of Production. American Economic Review 18. 

De Jong, G., & Van Ark, H. H. (2005). Succesvolle dienstverlenende organisaties sturen op productiviteit (Facility 

Managment Handboek). Geraadpleegd op 4 april 2018 van https://www.researchgate.net 

/publication/270761006 

 Dell'Isola, A. J., & Kirk, S. J. (1983). Life cycle cost data : with Educational supplement. New York, USA: McGraw-

Hill. 

Den Butter, F., Kocsis, V., & Tieben, B. (2015). Groene groei: hoe bereiken we dat? TPEdigitaal, 9(2), 149-165. 

Dukers, J. A. G. (1990). Levensduurkostenberekeningen (M4010-1). Geraadpleegd op 18 oktober 2018 van   

https://www.dace.nl/download/?id=5782946 

Eijgenraam, C. J. J., Koopmans, C. C., Tang, P. J. G., & Verster, A. C. P. (2000). Evaluatie van 

infrastructuurprojecten: leidraad voor kosten-batenanalyse. Geraadpleegd op 16 april van 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/evaluatie-van-infrastructuurprojecten-

leidraad-voor-kosten-batenanalyse-samenwerking-met.pdf 

Ellram, L. M., & Siferd, S. P. (1998). Total cost of ownership: A key concept in strategic cost management 

decisions. Journal of Business Logistics, 19, 55-84. 

Eneco Warmte & Koude. (2017). BigFive transitieprogramma. Gepresenteerd op de Kwartaalbijeenkomst Eneco 

Warmte & Koude, Rotterdam, Nederland. doi:25/10/2017 

https://www.computable.nl/artikel/opinie/ict-branche/1678196/1509029/bedrijfsvoering-ict-afdeling-vergeten.html
https://www.computable.nl/artikel/opinie/ict-branche/1678196/1509029/bedrijfsvoering-ict-afdeling-vergeten.html
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/evaluatie-van-infrastructuurprojecten-leidraad-voor-kosten-batenanalyse-samenwerking-met.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/evaluatie-van-infrastructuurprojecten-leidraad-voor-kosten-batenanalyse-samenwerking-met.pdf


 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

71 

Englander, A. S., & Mittelstadt, A. (1988). Productivity and Economic Performance. The OECD observer, 151, 4 

Fried, H., Lovell, K., & Schmidt, S. (2008). The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth. 

New York, USA: Oxford University Press. 

Feij, M. (2015). Integratie van onderhoud in een DBM-aanbieding - Ontwerpkeuzes maken op basis van Total 

Cost of Ownership (7TT37). Geraadpleegd op 15 mei 2018, van 

http://ontwerpwedstrijden.nl/bibliotheek/downloads/150508%20Integratie%20DBM%20Feij_2015.pdf 

Gilbreth, F.B and Gilbreth, L.M. (1922). “Process Charts and Their Place in Management.” Mechanical 

Engineering, Jan., 38-41, 70. 

Guest, D. E. (1997). Human resource management and performance: a review and research agenda. The 

International Journal of Human Resource Management 8, 3, 14.  

Gunduz, M., & Naser, A. F. (2017). Cost Based value Stream Mapping as a sustainable Construction Tool for 

Underground Pipeline Construction Projects. Sustainability, 2184, 6. https://doi.org/10.3390/su9122184 

Hakvoort, R., Meeuwsen, J., & Wijnia, Y. (2009). Methoden om de pijp en leiding gerelateerde kosten te 

bepalen. Geraadpleegd op 9 april 2018 van 

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/bijlagen/10849_102382%20D-Cision%20Pijp-

lijn%20gerelateerde%20kosten.pdf 

Hazenberg, W. D. (2009). Selection and decision-making criteria for a Distributed Control Systems in the process 

industry. Geraadpleegd op 16 mei 2018 van http://www.dcsselect.eu/index.htm 

Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover. Academy of 

Management Journal. 

Ichniowski, C. (1990). Manufacturing Business. NBER working paper series no. 3440. Cambridge, Great Britain: 

National Bureau of Economic Research 

In 't Veld, J. (2007). Analyse van bedrijfsprocessen; Een toepassing van denken in systemen. Groningen, 

Nederland: Wolters-Noordhoff.  

Jarkas, A. M. (2010). Critical Investigation into the Applicability of the Learning Curve Theory to Rebar Fixing 

Labor Productivity. Journal of Construction Engineering and Management, 136(12), 26 

Kansal, R., & Kadambari, G. (2010). Green buildings: an assessment of life cycle cos. The IUP journal of 

infrastructure, 8, 50-57. 

Kleine, I. (2015, 5 november). Netbeheerder moet dealen met groeiende weerstand tegen infra. Geraadpleegd 

op 16 april 2018, van https://energeia.nl/nieuws/40054145/netbeheerder-moet-dealen-met-groeiende-

weerstand-tegen-infra 

Kluijtmans, F. (2008). Bedrijfskundige aspecten van HRM. Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff.  

Koskela, L. (1999) Management of Production in Construction: A Theoretical View. In: 7th Annual Conference of 

the International Group for Lean Construction, 26-28th July 1999, Berkeley, California, USA 

Lean Improvers. (2018). Doorlooptijd verkorten. Geraadpleegd op 17 april 2018, van https://www.lean-

improvers.nl/doelstellingen/doorlooptijd-verkorten/ 

Luijkx, K., De Roo, A., Van de Grift, C., Putters, K., Cardoso Ribeiro, T., Dijkshoorn, A., & Pennewaard, K. (2005). 

verhogen van arbeidsproductiviteit in de zorgsector. Geraadpleegd op 24 oktober 2018 van 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/dynamic/media/24/documents/arbeidsproductiviteit.pdf 

Mathis, R. C. (2003). LIFE CYCLE COSTS: Understanding The REAL Challenges of Sustainability. Paper 

gepresenteerd op de The Energy & Environmental Building Association’s (EEBA), Chicago, USA. doi:4 

http://ontwerpwedstrijden.nl/bibliotheek/downloads/150508%20Integratie%20DBM%20Feij_2015.pdf
http://www.dcsselect.eu/index.htm
https://energeia.nl/nieuws/40054145/netbeheerder-moet-dealen-met-groeiende-weerstand-tegen-infra
https://energeia.nl/nieuws/40054145/netbeheerder-moet-dealen-met-groeiende-weerstand-tegen-infra
https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/dynamic/media/24/documents/arbeidsproductiviteit.pdf


 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

72 

 

Meijer, A. (2016). Total cost of ownership (WP3). Geraadpleegd op 24 oktober 2018 van 

https://pure.tudelft.nl/portal/files/10414175/TKI_KIEM_D3.1_TCO_Eindrapport.pdf 

Nederlands Normalisatie-instituut. (1993). Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op tekeningen voor 

gebouwen (NEN2574:1993 nl). Geraadpleegd op 21 oktober 2018 van https://www.nen.nl/NEN-

Shop/Norm/NEN-25741993-nl.htm 

Nederlands Normalisatie-instituut. (2012). Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen (NEN 3650-

1:2012/C1:2017 nl). Geraadpleegd op 21 oktober 2018 van https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-

365012012C12017-nl-1.htm 

Nederlands Normalisatie-instituut. (2015). Stadsverwarmingsbuizen - Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden 

buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten - Rechte buizen samengesteld uit een stalen 

mediumvoerende buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen 

buitenmantel (NEN-EN 253:2009+A2:20150). Geraadpleegd op 21 oktober 2018 van 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-2532009A12013-en.htm 

Nederlands Normalisatie-instituut. (2017). Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - 

Begripsomschrijvingen en indeling (NEN2699:2017 nl). Geraadpleegd op 21 oktober 2018 van 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-26992017-nl.htm 

Poirier, E.A., Straub-French S., & Forgues, D. (2015) Measuring the impact of BIM on labor productivity in an 

small specialty contracting enterprise trough action-research. Automation in Construction 58, 74-84. 

Prescott, E. C. (1998). Needed: A Theory of total factor productivity. International Economic Review 39, 3, 27.  

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 

2022 (ROA-R-2017/10). Geraadpleegd op 16 november 2018 van 

http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2017/11/ROA_R_2017_10.pdf 

Roger Flanagan, G. N. (1989). Life Cycle Costing - Theory and Practice. London, Great Britain: BSP Professional 

Books.  

Sargentini, N. (2016). Hoe Lean management tools arbeidsproductiviteit op de bouwplaats kunnen verhogen. 

Geraadpleegd op 5 oktober 2018 van https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f15561f5-560a-

49fd-96e9-8e7f88578343  

Sels, L., De Winne, S., Maes, J., Delmotte, J., Faems, D., & Forrier, A. (2006). Unravelling the HRM-

Performance Link : Value‐Creating and cost‐increasing effects of small business HRM. Journal of 

management studies, 43. 

Slippens, A. J. L. (2012, oktober). Acquisitiegroei. Geraadpleegd op 15 april 2018, van 

http://www.slippens.com/2012/10/acquisitiegroei/ 

Speelman, E., & Vermeltfoort, E. (2017). Eneco H&C Growth Strategy 2050, McKinsey & Company 

Stevens, J. (2018). Organisatiegroei: groei van uw bedrijf of onderneming. Geraadpleegd op 16 april 2018, van 

https://www.desteven.nl/organisatieontwikkeling/organisatiefasen/organisatiegroei 

Theeuwes, J., Lammers, M., & Volkerink, M. (2012). Prikkels voor productiviteit: een analyse van mogelijkheden 

en onmogelijkheden van financiële prikkels bij het verhogen van arbeidsproductiviteit in het openbaar 

bestuur. (SEO-rapport; Nr. 2012-45). Geraadpleegd op 14 oktober 2018 van  

https://pure.uva.nl/ws/files/1827681/117473_377035.pdf 

http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/uploads/2017/11/ROA_R_2017_10.pdf
http://www.slippens.com/2012/10/acquisitiegroei/
https://www.desteven.nl/organisatieontwikkeling/organisatiefasen/organisatiegroei
https://pure.uva.nl/ws/files/1827681/117473_377035.pdf


 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

73 

 

Tuinzaad, B., Van Rhijn J.W., Bosch T., & De Looze, M.P., (2008) Naar een hogere productiviteit en flexibiliteit in 

de maakindustrie : door een kortere doorlooptijd, minder verspilling en flexibele personeelsinzet. 

Geraadpleegd op 9 november 2018 van https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:c5649e5c-f541-

42c0-b62c-98ba1852d260/ 

UWV. (2018, 6 februari). Factsheet technische beroepen. Geraadpleegd op 15 april 2018, van 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/factsheet-

technische-beroepen.aspx  

Van Bel, F. P. D., & Martin, H. H. (1993). Een analyse van de toepassingsmogelijkheden van life cycle costing in 

een industriële omgeving. TU Eindhoven. Fac. TBDK, Vakgroep LBS : working paper series; Vol. 9337. 

Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 

Van den Boomen, M. (2015). Rekenen met levenduurkosten. Geraadpleegd op 28 oktober 2018 van 

http://colibri-advies.nl/admin/download/download/36 

Van der Wiel, H., & Van Leeuwen, G. (2003). Opzoek naar productiviteitsgroei (No 41). Geraadpleegd op 26 

september 2018 van https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/op-zoek-naar-

productiviteitsgroei-effecten-van-ict-en-innovatie-op-bedrijfsniveau-nederla.pdf 

Van Tieghem, G. (2013). Bepalen en analyseren van Total Cost of Ownership bij nieuwe investeringen. 

Geraadpleegd op 4 oktober 2018van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/033/526/RUG01-

002033526_2013_0001_AC.pdf 

Vogel, J. F. B. (2000). Begroten van lange transportleidingen (Y3020-1). Geraadpleegd op 14 oktober 2018 van 

https://www.dace.nl/download/?id=17694440 

Vollebergh, H. R. J., Van Groenendaal, W. J. H., Hofkes, M., & Kemp, R. (2004). Milieubeleid en Technologische 

Ontwikkeling. Den Haag, Nederland: SDU. 

Wentzel, P., & Van Eekelen, A. (2005). Jellema 10; Bouwproces; Ontwerpen. Utrecht, Nederland: 

ThiemeMeulenhoff. 

Wiebes, E. D. (2018). Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord. Geraadpleegd op 5 april 2018 van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-

voor-klimaatakkoord 

Yu-Lee, R. T. (2003). Don’t Miss the Bottom Line with Productivity Increases. Industrial Management, 2003 (vol. 

45), afl 1. 

Zijlstra, J., Roelofs, P.F.M.M., Van der Knijff, A., & Heijerman-Peppelman, G. (2010) Met nieuwe technieken 

inspelen op krimpende arbeidsmarkt : inventarisatie van arbeidsbesparende technieken in de sectoren 

glastuinbouw, melkveehouderij en fruitteelt. Geraadpleegd op 15 april 2018 van 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/reports/404910 

 

 

  

https://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22Naar%20een%20hogere%20productiviteit%20en%20flexibiliteit%20in%20de%20maakindustrie%20%3A%20door%20een%20kortere%20doorlooptijd%2C%20minder%20verspilling%20en%20flexibele%20personeelsinzet%22
https://repository.tudelft.nl/search/tno/?q=title%3A%22Naar%20een%20hogere%20productiviteit%20en%20flexibiliteit%20in%20de%20maakindustrie%20%3A%20door%20een%20kortere%20doorlooptijd%2C%20minder%20verspilling%20en%20flexibele%20personeelsinzet%22
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/op-zoek-naar-productiviteitsgroei-effecten-van-ict-en-innovatie-op-bedrijfsniveau-nederla.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/op-zoek-naar-productiviteitsgroei-effecten-van-ict-en-innovatie-op-bedrijfsniveau-nederla.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-voor-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-over-inzet-kabinet-voor-klimaatakkoord


 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

74 

Bijlage A: Uitwerking interviews voor het definitieve raamwerk 
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Bijlage B: Kwalitatieve codering en analyse van de interviews 
 

Codering interviews ontwerpfase 

Actviteiten 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Henk Venema Orientatie Klic aanvragen  Inventarisatie Inventarisatie 

  Bodemonderzoek Inventarisatie Concept ontwerp 

  Beschouwing bovengrondse objecten Inventarisatie Definitief ontwerp 

  Typen bestrating Inventarisatie Sterktetechnische toets 

  Archeoligisch onderzoek Inventarisatie Grondzaken 

  Explosieven onderzoek Inventarisatie   

  Toekomstige plannen Inventarisatie   

  Tekeningen laten maken Concept ontwerp   

  Globale sterkteberekening Sterktetechnische toets   

  Conceptontwerp laten boordelen Concept ontwerp   

  Tekeningen definitief maken Definitief ontwerp   

  Sterktetechnische toetsing Sterktetechnische toets   

  Leidingvergunning aanvragen Grondzaken   

  Ontwerp wijzingen definitief ontwerp   

  Zakelijk recht vestigen Grondzaken   

Kostenpost 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Henk Venema Vaste kosten bodemgesteldheid Kosten inventarisatie Kosten inventarisatie 

  Vaste kosten Klic-melding Kosten inventarisatie Kosten concept ontwerp 

  Uurtarief engineer tijdens inventarisatie Kosten inventarisatie Kosten definitief ontwerp 

  Uurtarief engineer voor concept ontwerp Kosten concept ontwerp Kosten voor grondzaken 

  Uurtarief tekenaar voor concept ontwerp Kosten concept ontwerp   

  Uurtarief engineer voor definitief ontwerp Kosten definitief ontwerp   

  Uurtarief tekenaar voor definitief ontwerp Kosten definitief ontwerp   

  Vaste legeskosten Kosten voor grondzaken   

  Uurtarief medewerker grondzaken Kosten voor grondzaken   

  Eventuele noteriele kosten Kosten voor grondzaken   

Actviteiten 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Roelof Jonkers Inventarisatie scope uitvraag Inventarisatie Inventarisatie 

  Klic melding Inventarisatie Concept ontwerp 

  Benodignde info aanvragen derde Inventarisatie Sterktetechnische toets 

  Inventarisatie riolering, bomen  Inventarisatie Definitief ontwerp 

  Geotechnische informatie aanvragen Inventarisatie Grondzaken 

  Vaststellen indicatief trace Concept ontwerp   

  Trace verkenning en analyseren Concept ontwerp   

  Vaststellen uitvoeringsmogelijkheden Concept ontwerp   

  Check sterktetechnische haalbaarheid Sterktetechnische toets   

  Opstellen proefsleuven tekening Concept ontwerp   

  Verwerken proefsleuf info Definitief ontwerp   

  Tekening definitief maken Definitief ontwerp   

  Aanzichten complexe kruisingen Definitief ontwerp   

  Opzetten stektetechnische toets Sterktetechnische toets   

  Schrijven rapportage Sterktetechnische toets   

  Specifieke knelpunten benoemen Definitief ontwerp   

  Vergunning aanvragen Grondzaken   

Kostenpost 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Roelof Jonkers  Vaste kosten Klic aanvraag Kosten inventarisatie Kosten inventarisatie 

  Uurtarief Engineer voor inventarisatie Kosten inventarisatie Kosten concept ontwerp 

  Uurtarief Projectleider voor inventarisatie Kosten inventarisatie Kosten definitief ontwerp 

  Uurtarief Tekenaar voor inventarisatie Kosten inventarisatie Kosten voor grondzaken 
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  Uurtarief tekenaar voor indicatief trace Kosten concept ontwerp 
Kosten voor sterktetechnische 
toetsing 

  Uurtarief Projectleider voor indicatief trace Kosten concept ontwerp   

  Uurtarief tekenaar voor definitief trace Kosten definitief ontwerp   

  Uurtarief Projectleider voor definitief trace Kosten definitief ontwerp   

  Uurtarief Projectleider voor toesting Kosten voor sterktetechnische toetsing   

  Uurtarief Engineer voor toesting Kosten voor sterktetechnische toetsing   

  Vaste leges kosten Kosten voor grondzaken   

  
Uurtarief Projectleider voor vergunning 
aanv Kosten voor grondzaken   

Actviteiten 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Rembrandt 
Verheij Uitgangspunten ontwerp Inventarisatie Inventarisatie  

  Klick aanvragen Inventarisatie Concept ontwerp 

  Omgevingsverkenning Inventarisatie Sterktetechnische toets 

  Onderzoek GIS-systeem Inventarisatie Definitief ontwerp 

  Viltstiftontwerp maken Inventarisatie Grondzaken 

  Tekeningen in concept maken Concept ontwerp Voorbereiding 

  
Concept bespreken met interne 
stakeholders Concept ontwerp   

  
Concept bespreken met externe 
stakeholders Concept ontwerp   

  Tekening definitief maken Definitief ontwerp   

  Stekteberekening opstellen Sterktetechnische toets   

  Leidingvergunning aanvragen Grondzaken   

  
Vragen vergunningsverleners 
beantwoorden Grondzaken   

  
Ontwerp overdragen aan 
werkvoorbereiding Voorbereiding   

  Materialen bestellen Voorbereiding   

  Aannemersopdrachten maken Voorbereiding   

  Meldingen indienen Voorbereiding   

  Verkeersplannen opstellen Voorbereiding   

  Bodemonderzoek ingang zetten Voorbereiding   

Kostenpost 
ontwerpfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Rembrandt 
Verheij Vaste kosten Klic orientatie Kosten inventarisatie Kosten inventarisatie 

  Uurtarief engineer voor inventarisatie Kosten inventarisatie Kosten concept ontwerp 

  Uurtarief engineer voor concept ontwerp Kosten concept ontwerp Kosten definitief ontwerp 

  Uurtarief tekenaar voor concept ontwerp Kosten concept ontwerp Kosten voor grondzaken 

  Uurtarief tekenaar voor definitief trace Kosten definitief ontwerp Kosten voor de voorbereiding 

  Uurtarief tekenaar voor definitief trace Kosten definitief ontwerp   

  Vaste leges kosten Kosten voor grondzaken   

  Uurtarief medewerker grondzaken Kosten voor grondzaken   

  Uurtarief werkvoorbereider Kosten voor de voorbereiding   

  Vaste kosten naar derde  Kosten voor de voorbereiding   

  Kosten materiaal Kosten voor de voorbereiding   

 

Analyse: Op basis van saturatie zijn alle activiteiten te verdelen in: Inventarisatie, Concept ontwerp, Definitief 

ontwerp, Sterktetechnische toetsing en Grondzaken. De uitzondering hierop is de voorbereiding. De verklaring 

hiervoor is dat de voorbereiding een interne activiteit is binnen de afdeling engineering/werkvoorbereiding bij 

Eneco Warmte & Koude. De eerste twee interviews zijn met externe partijen gevoerd die uitsluitend het ontwerp 

maken, maar niet de voorbereiding doen. 

Betreffende de saturatie van de kostenposten uit de interviews zijn de kostenposten te verdelen in: kosten 

inventarisatie, kosten concept ontwerp, kosten definitief ontwerp & kosten voor grondzaken. De kosten voor 

de sterktetechnische toetsing worden bij 1 respondent separaat benoemd en bij de andere 2 vallen ze onder 
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de kosten voor het definitieve ontwerp. De kosten voor de voorbereiding zijn net als bij de identificatie van de 

activiteiten een interne kostenpost, waardoor deze niet benoemd zijn bij externe respondenten.  
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Codering interviews aanlegfase 

Actviteiten 
aanlegfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Johan Bronk Schouwen Mobilisatie Mobilisatie 

  Inrichten bouwterrein Mobilisatie Civiele werkzaamheden 

  Plaatsen verkeersmaatregelen Mobilisatie Aanleg van de buis 

  Opbreken verharding Civiele werkzaamheden Civiele werkzaamheden 

  Grondwerkzaamheden Civiele werkzaamheden Oplevering 

  Bemaling Civiele werkzaamheden   

  Sleufbekisting Civiele werkzaamheden   

  Buis uitrijden Aanleg van de buis   

  Inkorten buizen/bochten Aanleg van de buis   

  Lassen Aanleg van de buis   

  NDO Aanleg van de buis   

  Sterktetest Aanleg van de buis   

  Moffen maken Aanleg van de buis   

  Plaatsen afdekplaten Aanleg van de buis   

  Inmeten rivisie Aanleg van de buis   

  Aanvullen sleuf Civiele werkzaamheden   

  Herstellen verharding Civiele werkzaamheden   

  Proces verbaal van oplevering Oplevering   

Kostenpost 
aanlegfase  Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Johan Bronk 
Vaste kosten derde zoals 
verkeersmaatregelen Geldt voor alle activieiten Kosten voor mobilisatie 

  Verrekenbare tarieven Geldt voor alle activieiten 
Kosten voor Civiele 
werkzaamheden 

  Uurtarief op basis van regie Geldt voor alle activieiten 
kosten voor de aanleg van 
de buis 

      
Kosten voor Civiele 
werkzaamheden 

      Kosten voor de oplevering 

Actviteiten 
aanlegfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Johan van der Laars Schouwen Mobilisatie Mobilisatie 

  Klic melding Mobilisatie Civiele werkzaamheden 

  Mobiliseren Mobilisatie Aanleg van de buis 

  Uitzetten trace Mobilisatie Civiele werkzaamheden 

  Ontvangst materialen Mobilisatie   

  Opbreken verharding Civiele werkzaamheden   

  Grondwerkzaamheden Civiele werkzaamheden   

  Bemaling Civiele werkzaamheden   

  Sleufstempeling Civiele werkzaamheden   

  Uitrijden van de buis Aanleg van de buis   

  Fitwerk Aanleg van de buis   

  Lassen Aanleg van de buis   

  DNO Aanleg van de buis   

  Testen met water Aanleg van de buis   

  Moffen maken Aanleg van de buis   

  Inmeten van de rivisie Aanleg van de buis   

  Aanvullen van de sleuf Civiele werkzaamheden   

  Eventueel inwateren Civiele werkzaamheden   

  Herstellen van de verharding Civiele werkzaamheden   

Kostenpost 
aanlegfase  Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Johan van der Laars Voorbereidings kosten Kosten voor mobilisatie Kosten voor mobilisatie 

  Civiele kosten Kosten voor civiele werkzaamheden 
Kosten voor civiele 
werkzaamheden 
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  Kosten voor het uitrijden van de buis kosten voor de aanleg van de buis 
kosten voor de aanleg van 
de buis 

  Kosten voor het fitten kosten voor de aanleg van de buis 
Kosten voor civiele 
werkzaamheden 

  Kosten voor het lassen kosten voor de aanleg van de buis   

  Kosten voor DNO kosten voor de aanleg van de buis   

  Kosten voor testen kosten voor de aanleg van de buis   

  Kosten voor rivisie inmeten kosten voor de aanleg van de buis   

  Civiele kosten Kosten voor civiele werkzaamheden   

Actviteiten 
aanlegfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Felix Hunting Bouwplaats inrichten Mobilisatie Mobilisatie 

  Materialen controleren Mobilisatie Civiele werkzaamheden 

  Trace uitzetten Civiele werkzaamheden Aanleg van de buis 

  Opbreken verharding Civiele werkzaamheden Civiele werkzaamheden 

  Graven Civiele werkzaamheden Demobilisatie 

  Afvoeren grond Civiele werkzaamheden   

  Opvangen K&L Civiele werkzaamheden   

  Bekisting Aanleg van de buis   

  Uitrijden buis Aanleg van de buis   

  Fitten Aanleg van de buis   

  Lassen en DNO Aanleg van de buis   

  Persen met lucht en water Aanleg van de buis   

  Moffen aanbrengen Aanleg van de buis   

  Inmeten rivisie Aanleg van de buis   

  Aanvullen sleuf Civiele werkzaamheden   

  Inwateren Civiele werkzaamheden   

  Herstellen bestrating Civiele werkzaamheden   

  Opruimen terrein Demobilisatie   

Kostenposten 
aanlegfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Felix Hunting Voorbereidings kosten Kosten voor mobilisatie Kosten voor mobilisatie 

  Civiele kosten Kosten voor civiele werkzaamheden 
Kosten voor civiele 
werkzaamheden 

  Aanlegkosten kosten voor de aanleg van de buis 
kosten voor de aanleg van 
de buis 

  Civiele kosten Kosten voor civiele werkzaamheden 
Kosten voor civiele 
werkzaamheden 

 

Analyse: Op basis van saturatie noemen alle drie de respondenten voor de activiteiten tijdens de aanlegfase: 

mobilisatie, civiele werkzaamheden, aanleggen van de buis & civiele werkzaamheden. Echter is in de interviews 

niet constant genoemd dat na afronding van de werkzaamheden het project opgeleverd moet worden en 

gedemobiliseerd. Dit zijn wel degelijk activiteiten die altijd plaats moeten vinden. Daarom zullen deze ook 

opgenomen worden in het raamwerk. 

Wat betreft de kostenposten tijdens de aanlegfase: De correspondenten geven aan dat de rubrieken voor het 

bepalen van de activiteiten ook de rubrieken zijn voor de kostenposten. De kosten bestaan per rubriek uit 

verrekenbare eenheden uit het jaarbestek, eenmalige vaste kosten en uurtarieven op basis van regie. 
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Codering interviews bedrijfsfase 

Actviteiten 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Hermen Steketee Liggingsbeheer warmtenetten agv WION Beheer Beheer 

  Bedieningswerkzaamheden schakelen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 

  Controle afsluiters Onderhoud Onderhoud 

  Controle leksignalering Onderhoud Reparatie 

  Controle kb Onderhoud   

  Controle bijzondere leidingconstructie Onderhoud   

  Controle compensator Onderhoud   

  Controle leidingnet visueel Onderhoud   

  Reviseren/vervangen afsluiters Reparatie   

  Repareren leksignalering Reparatie   

  Repareren kb systeem Reparatie   

  Vervangen compensator Reparatie   

  Lokaliseren lek in het net Reparatie   

  Repareren net Reparatie   

Kostenpost 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Hermen Steketee Kosten voor verwerken WION aanvragen Beheerkosten Beheerkosten 

  Kosten voor Schakelhandelingen Bedrijfsvoeringskosten Bedrijfsvoeringskosten 

  Kosten voor onderhoud preventief Onderhoudskosten Onderhoudskosten 

  Kosten voor onderhoud correctief Reparatiekosten Reparatiekosten 

  Kosten voor warmteverlies Warmteverlies kosten Warmteverlies kosten 

Actviteiten 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Frank Coumans Beheer leidingsysteem ligging Beheer Beheer 

  Controle lekdetectie en afsluiters Onderhoud Onderhoud 

  Leidingsysteem monitoren Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 

  Storingen lokaliseren en reapareren Reparatie Reparatie 

  Reviseren of vervangen van afsluiters Reparatie   

Kostenpost 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Frank Coumans Kosten precario en verzekeringen Beheerkosten Beheerkosten 

  Kosten voor assetmanagement beheer Beheerkosten Bedrijfsvoeringskosten 

  Kosten voor assetmanagement bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten Onderhoudskosten 

  Kosten voor preventief onderhoud Onderhoudskosten Reparatiekosten 

  Kosten voor herstellen storingen Reparatiekosten Warmteverlies kosten 

  Kosten voor warmteverlies Warmteverlies kosten   

  Kosten voor compensatie leveringsonderbreking Bedrijfsvoeringskosten   

Actviteiten 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Martin Daalman Controle en advies werkzaamheden derde Beheer Beheer 

  Schakelen in het net Bedrijfsvoering Onderhoud 

  Overleggen met stakeholders over schakelingen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 

  Jaarlijkse controle lekdetektie Onderhoud Reparatie 

  Jaarlijkse controle afsluiters Onderhoud   

  Meten warmteuitstraling  Onderhoud   

  Stroringen lekdetectie repareren Reparatie   

  Stroringen afsluiters repareren Reparatie   

  Lekkages verhelpen Reparatie   

Kostenpost 
bedrijfsfase Open coderen Axiaal coderen Selectief coderen 

Martin Daalman Uurtarief monterur voor schouwen werk derde Beheerkosten Beheerkosten 

  Kosten voor preventief onderhoud  Onderhoudskosten Bedrijfsvoeringskosten 

  Kosten voor herstellen storingen Reparatiekosten Onderhoudskosten 

  Kosten demiwater voor suppleren lekkages Bedrijfsvoeringskosten Reparatiekosten 

  Kosten voor netschakelingen Bedrijfsvoeringskosten   

  Materiaal kosten onderhoud  Reparatiekosten   
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Analyse: Op basis van saturatie noemen alle drie de respondenten voor de activiteiten en kostenposten in de 
bedrijfsfase: beheer, onderhoud, reparatie en bedrijfsvoering met daaraan gekoppeld de beheerkosten, 
onderhoudskosten, reparatiekosten en bedrijfsvoeringskosten. Het warmteverlies met de daaraan gekoppelde 
kosten voor het warmteverlies, wordt door twee respondenten genoemd en zal om een vergelijking te kunnen 
maken tussen de twee leidingsystemen als variabele in het raamwerk meegenomen worden. 
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Bijlage C: Verificatie van de processtappen voor GIS-data 
 

Het doel is om te bepalen wat de omvang (in lengte) is van het totale warmtenet van Eneco Warmte & Koude 

en wat de omvang (in lengte) is van het primaire warmtenet met een diameter ≤ DN150  

De database van sisNET v8i is een Oracle Database. In de database bevindt zich tabel N_H_RLA_BEST, waar 

voor ieder leidingdeel (elk leidingdeel krijgt bij de configuratie in sisNET een unieke code) de stamdata is 

opgeslagen.  

De tabel N_H_RLA_BEST uit de Oracle Database is te benaderen met de tool Orcale SQL Developer. Dit 

programma heeft toegang tot de tabel en de gegevens door middel van een query (opvraag). 

De volgende stappen zijn gedaan: 

 Oracle SQL Developer geopend 

 Query uitgevoerd: select DIAMETER,CASCADEDEEL,LENGTH,SOORT,WARMTENET_N1, 

SYSTEMAANDUIDING,MATERIAAL from n_h_rla_best 

 Met behulp van commando: DATA EXPORT EXCEL de gegevens weggeschreven in een Excel-

spreadsheet. 

In de Excel spreadsheet is:  

 Voor het bepalen van de totale lengte van de uitpandige terreinleidingen zijn door middel van een 

filter in de kolom “SOORT” de cellen met warmtapwater en verdeelleiding uitgeschakeld. 

 Voor het bepalen van de totale lengte van het primaire net is door middel van een in de kolom 

“CASACDE DEEL” de cellen met secundair uitgeschakeld. 

 Voor het bepalen van de totale lengte van het secundaire net zijn door middel van een filter in de 

kolom “CASACDE DEEL” de cellen met primair uitgeschakeld en in de kolom “SOORT” de cellen met 

warmtapwater en verdeelleiding uitgeschakeld. 

 Voor het bepalen van de totale lengte van de primaire leidingen ≤ DN150 zijn door middel van een 

filter in de kolom “CASACDE DEEL” de cellen met secundair uitgeschakeld en in de kolom “DIAMETER” 

de cellen met een waarde groter dan DN150 uitgeschakeld. 

Voor alle 19 N1 gebieden zijn de bovenstaande waardes uit de rijen gesommeerd met de gebieden uit kolom 

“WARMTENET_N1” 

 Dit heeft geresulteerd in de het volgende overzicht: 

 Gebieden N1 Primair Secundair Totaal Primair ≤DN150 Primair ≤DN100 

   [m] [m] [m] [m] [m] 

 Delft Warmtebedrijf 13160 16660 29820 7080 5880 

1 Den Haag Aardwarmte 12380 3380 15760 5080 2610 

2 Den Haag Groot 124820 8300 133120 39350 26550 

3 Wateringseveld 6500 16890 23390 4690 3720 

4 Ypenburg 32950 56630 89580 18300 12080 

5 Zoetermeer  3270 9640 12910 1950 1510 

6 Barendrecht 11310 9630 20940 8050 3290 

7 Bergschenhoek 39930 0 39930 21600 10570 

8 Boterdorp 990 17740 18730 990 310 

9 Papendrecht  3550 14780 18330 2760 960 
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10 Rotterdam Groot 540110 289630 829740 302880 193420 

11 Amersfoort  5690 10630 16320 2260 1570 

12 Amstelveen 22230 20540 42770 12750 9330 

13 Houten 12640 20460 33100 8360 2260 

14 Nieuwegein 104990 71500 176490 59930 40430 

15 Utrecht Groot 260910 191330 452240 152830 90470 

16 Leidsche Rijn 102610 212450 315060 45720 44020 

17 Merwedekanaal 10760 200 10960 5320 3140 

18 Overvecht 73250 16570 89820 36760 21890 

19 Totaal: 1382050 986960 2369010 736660 474010 
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Bijlage D: Technische specificaties FLEXWELL en CASAFLEX 
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Bijlage E: Kwantitatieve statistische analyse GIS-data 

 

 
 

Het gewogen gemiddelde percentage van het aandeel primaire net tot en met DN150 ten opzichte van het 

totale warmtenet bedraagt voor de 19 deelgebieden 27,96% met een standaardafwijking van 12,79%.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 25,34% en de 95% bovengrens: 36,85% 
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Het gewogen gemiddelde percentage van het aandeel primaire net tot en met DN100 ten opzichte van het 

totale warmtenet bedraagt voor de 19 deelgebieden 16,73% met een standaardafwijking van 17,91%.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 16,45% en de 95% bovengrens: 23,57% 
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Bijlage F: Observatieformulieren manuren ontwerpfase & aanlegfase 

Observatieformulieren project Loevesteinlaan: 
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Observatieformulieren project Dedemsvaartweg: 
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Bijlage G: Verificatie van de processtappen voor SAP-data 
 

Het doel is om voor de experimenteel aangelegde Staal-PUR-PE-leiding de manuren en kosten te bepalen die 

nodig zijn voor de activiteiten in de bedrijfsfase. 

Met de beschikbare data uit SAP kan van de voorgaande jaren het aantal activiteiten en de daarvoor benodigde 

manuren en kosten gegenereerd worden. Door de jaartotalen per activiteit te delen door het gehele net, 

kunnen de werkelijke cijfers (waaronder manuren en kosten), per meter warmtenet berekend worden.   

Door de berekende waarde per meter warmtenet te vermenigvuldigen met de lengte van het experiment, 

kunnen de benodigde manuren en kosten bepaald worden op basis van de data uit het verleden.  

In SAP worden voor de werkzaamheden tijdens de bedrijfsfase orders aangemaakt. De activiteit die plaatsvindt 

heeft een specifieke code. Deze code heet in SAP de referentiecode. Op de order worden de daadwerkelijke 

kosten en manuren geboekt. Door de referentiecode binnen een bepaalde periode te selecteren kan 

vastgesteld worden hoe vaak de code is gebruikt (dus hoe vaak de bepaalde activiteit heeft plaatsgevonden). 

De taken voor de werkzaamheden aan het primaire net hebben de volgende referentiecodes: 

Code  Activiteit  

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie 

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde 

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot 

SP1PZ2 Controle afsluiters 

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden 

 SC1PZ5 Repareren leksignalering 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel 

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer 

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte 

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 

SC1PZ2 Repareren primair net   

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net 

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6" 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6" 

 

Voor de data uit SAP zijn de volgende stappen gedaan: 

 Transactie iw49N (Orders en operaties weergeven: selectie orders en taken) openen; 

 Tabblad taken openen en een meervoudige selectie van de 14 referentiecodes invoeren; 

 Tabblad orderkop het tijdvlak selecteren van 01.01.2013 t/m 31.12.2018; 

 Layout wijzigen en kolom toevoegen: orders, aantal, werkelijk totaal, werkelijk werk, referentiecode, 

referentiedatum; 

 Tabblad Lijst en commando spreadsheet de tabel exporteren naar Excel. 

In de Excel spreadsheet is:  

 Een draaitabel gemaakt met de referentiecodes, referentiedatum, aantal, werkelijk totaal en werkelijk 

werk als bereik. 
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 In de rijen staan de referentiecodes; 

 In de kolommen per referentiejaar het aantal referentiecodes, het werkelijk totaal (geboekte kosten) 

en het werkelijk werk (geboekte interne en externe uren)  

  

Dit heeft geresulteerd in het volgende overzicht: 

  2013 2014 2015 

    uren uren   uren uren   uren uren 

Code  Activiteit  aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie 10 
 €               

5.244,00  61   12 
 €            

140.534,00  172   2 
 €             

3.669,00  47   

3S1PZ1 
lokaliseren lek primairnet door 
derde 4 

 €                          
-    0   0 

 €                          
-    0   1 

 €             
11.440,00  0   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot 154 
 €            

167.629,00  404 984 174 
 €             

173.717,00  265 1112 210 
 €         

204.660,00  659 1102 

SP1PZ2 Controle afsluiters 218 
 €           

239.944,00  2926   88 
 €            

159.803,00  1743   144 
 €         

208.402,00  2233   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden 37 
 €              

69.553,00  480   41 
 €              

39.977,00  402   90 
 €            

46.594,00  495   

SC1PZ5 Repareren leksignalering 33 
 €            

123.354,00  69 861 17 
 €               

51.130,00  83 324 29 
 €             

59.158,00  167 332 

SP1PZ1 
Inspecteren leidingnet warmte 
visueel 23 

 €              
23.412,00  274   13 

 €             
45.699,00  981   9 

 €           
20.664,00  128   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer 26 
 €               

7.336,00  108   11 
 €               

9.799,00  89   16 
 €            

59.330,00  437   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte 55 
 €           

326.669,00  3151   42 
 €           

400.944,00  3053   24 
 €          

312.423,00  1469   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 21 
 €            

638.116,00  499 2914 34 
 €           

650.982,00  1107 2734 14 
 €          

596.786,00  755 2610 

SC1PZ2 Repareren primair net   192 
 €          

1.918.798,00  2470 8376 215 
 €         

1.980.896,00  2710 8583 175 
 €        

1.130.424,00  2486 4522 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net 64 
 €             

29.089,00  287   97 
 €            

215.780,00  874   68 
 €           

32.338,00  208   

SC1PI1 
Vervangen afsluiter warmte t/m 
6" 23 

 €               
10.114,00  27 58 16 

 €             
48.884,00  81 309 15 

 €            
90.105,00  42 634 

SC1PK1 
Reviseren afsluiter warmte t/m 
6" 17 

 €              
10.639,00  1   4 

 €               
3.293,00  35   5 

 €            
16.788,00  0   

 
  877 

 €         
3.569.897,00  10757 13193 764 

 €         
3.921.438,00  11595 13062 802 

 €        
2.792.781,00  9126 9200 

 
 

 

 

  2016 2017 2018 

    uren uren   uren uren   uren uren 

Code  Activiteit  aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie 4 
 €                

1.341,00  16   2 
 €                  

288,00  5   4 
 €            

37.392,00  5   

3S1PZ1 
lokaliseren lek primairnet door 
derde 1 

 €               
7.239,00  0   1 

 €             
48.040,00  0   1 

 €            
46.795,20  0   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot 65 
 €             

171.706,00  182 1147 63 
 €            

155.043,00  2472 348 124 
 €          

185.308,80  78 1309 

SP1PZ2 Controle afsluiters 119 
 €             

193.174,00  2298   203 
 €            

174.839,00  2534   217 
 €          

246.798,00  2659   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden 16 
 €              

39.572,00  74   35 
 €              

58.261,00  566   102 
 €            

54.838,80  878   

SC1PZ5 Repareren leksignalering 38 
 €             

96.234,00  30 686 34 
 €            

107.942,00  164 691 37 
 €           

451.502,40  1010 2697 

SP1PZ1 
Inspecteren leidingnet warmte 
visueel 10 

 €              
24.575,00  257   11 

 €              
18.921,00  251   8 

 €            
42.747,60  66   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer 3 
 €                  

324,00  5   2 
 €                  

207,00  3   0 
 €                        
-    0   

SP1PZ9 
Controle leksignalering 
warmte 26 

 €           
249.458,00  1790   23 

 €             
114.331,00  522   35 

 €          
524.961,60  2614   
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3C1PZ1 
Repareren primair net 
bijzonder 15 

 €           
722.963,00  973 3139 13 

 €            
319.193,00  11 1553 13 

 €           
528.315,60  204 2496 

SC1PZ2 Repareren primair net   159 
 €         

1.344.142,00  3933 4986 198 
 €          

1.567.133,00  2547 6629 228 
 €        

2.154.512,40  2447 9535 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net 35 
 €             

97.696,00  259   31 
 €             

20.225,00  633   36 
 €            

38.770,80  190   

SC1PI1 
Vervangen afsluiter warmte 
t/m 6" 15 

 €             
73.684,00  71 496 25 

 €            
133.499,00  414 728 12 

 €            
63.745,20  71 424 

SC1PK1 
Reviseren afsluiter warmte 
t/m 6" 5 

 €           
267.096,00  71   8 

 €             
197.071,00  136   17 

 €          
129.879,60  47   

  511 
 €        

3.289.204,00  9959 10454 649 
 €         

2.914.993,00  10258 9949 834,2 
 €       

4.505.568,00  10268,4 16461 

  

   

Voor Akkoord:  Akkoord    Datum:  14-11-2018 

 

Naam:    Albert van der Dussen   Handtekening:      

Functie: SAP Functioneel Beheer 
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Bijlage H: Uitwerking interviews voor manuren in de bedrijfsfase bij 
flexibele RVS-leiding toepassing 
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De geïnterviewden geven alle drie aan dat de referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2, SC1PZ5 en SS1PZ1 zullen 

veranderen in aantal bij het toepassen van de flexibele RVS-leiding. De overig referentiecodes blijven identiek 

in aantal. Op basis van saturatie zullen de referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2, SC1PZ5 en SS1PZ1 worden 

aangepast naar het percentage aantal storingsoorzaken. 

Ook over de verandering in aantal storingen op basis van de oorzaak geven de drie geïnterviewde identieke 

antwoorden.  Voor het onderzoek zal op basis van saturatie de oorzaak als volgt aangepast worden: 

 Geraakt door derde blijft onveranderd 

 Lekke mof wordt gereduceerd met 80 % 

 Montagefout wordt gereduceerd met 80% 

 Spanningen door grondzetting wordt gereduceerd met 100% 

 Lekkages door corrosie wordt gereduceerd met 100% 
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Bijlage I:  Kwantitatieve statistische analyse SAP-data  
 

Uit het SAP-systeem van Eneco Warmte & Koude is door middel met transactie iw49n de onderstaande data 

gegenereerd. Per referentiecode die betrekking heeft op de activiteiten tijdens de bedrijfsvoering aan de 

primaire netten zijn over een periode van 01-01-2013 tot en met 31-12-2018 de aantallen, werkelijke kosten, 

werkelijk geboekte interne uren en werkelijk geboekte externe uren vastgesteld. 

  2013 2014 2015 

    uren uren   uren uren   uren uren 

Code  Activiteit  aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie 10 
 €               

5.244,00  61   12 
 €         

140.534,00  172   2 
 €       

3.669,00  47   

3S1PZ1 
lokaliseren lek primairnet door 
derde 4 

 €                         
-    0   0 

 €                       
-    0   1 

 €       
11.440,00  0   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot 154 
 €            

167.629,00  404 984 174 
 €           

173.717,00  265 1112 210 
 €   

204.660,00  659 1102 

SP1PZ2 Controle afsluiters 218 
 €           

239.944,00  2926   88 
 €         

159.803,00  1743   144 
 €   

208.402,00  2233   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden 37 
 €             

69.553,00  480   41 
 €           

39.977,00  402   90 
 €      

46.594,00  495   

SC1PZ5 Repareren leksignalering 33 
 €            

123.354,00  69 861 17 
 €            

51.130,00  83 324 29 
 €       

59.158,00  167 332 

SP1PZ1 
Inspecteren leidingnet warmte 
visueel 23 

 €             
23.412,00  274   13 

 €           
45.699,00  981   9 

 €     
20.664,00  128   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer 26 
 €               

7.336,00  108   11 
 €             

9.799,00  89   16 
 €      

59.330,00  437   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte 55 
 €           

326.669,00  3151   42 
 €        

400.944,00  3053   24 
 €    

312.423,00  1469   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 21 
 €            

638.116,00  499 2914 34 
 €         

650.982,00  1107 2734 14 
 €    

596.786,00  755 2610 

SC1PZ2 Repareren primair net   192 
 €         

1.918.798,00  2470 8376 215 
 €      

1.980.896,00  2710 8583 175 
 €  

1.130.424,00  2486 4522 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net 64 
 €             

29.089,00  287   97 
 €          

215.780,00  874   68 
 €     

32.338,00  208   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6" 23 
 €               

10.114,00  27 58 16 
 €          

48.884,00  81 309 15 
 €      

90.105,00  42 634 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6" 17 
 €             

10.639,00  1   4 
 €            

3.293,00  35   5 
 €      

16.788,00  0   

  877 
 €        

3.569.897,00  10757 13193 764 
 €      

3.921.438,00  11595 13062 802 
 €  

2.792.781,00  9126 9200 

 

 

  2016 2017 2018 

    uren uren   uren uren   uren uren 

Code  Activiteit  aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern aantal kosten intern extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie 4 
 €                

1.341,00  16   2 
 €                  

288,00  5   4 
 €            

37.392,00  5   

3S1PZ1 
lokaliseren lek primairnet door 
derde 1 

 €               
7.239,00  0   1 

 €             
48.040,00  0   1 

 €            
46.795,20  0   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot 65 
 €             

171.706,00  182 1147 63 
 €            

155.043,00  2472 348 124 
 €          

185.308,80  78 1309 

SP1PZ2 Controle afsluiters 119 
 €             

193.174,00  2298   203 
 €            

174.839,00  2534   217 
 €          

246.798,00  2659   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden 16 
 €              

39.572,00  74   35 
 €              

58.261,00  566   102 
 €            

54.838,80  878   

SC1PZ5 Repareren leksignalering 38 
 €             

96.234,00  30 686 34 
 €            

107.942,00  164 691 37 
 €           

451.502,40  1010 2697 

SP1PZ1 
Inspecteren leidingnet warmte 
visueel 10 

 €              
24.575,00  257   11 

 €              
18.921,00  251   8 

 €            
42.747,60  66   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer 3  €                  5   2  €                  3   0  €                        0   
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324,00  207,00  -    

SP1PZ9 
Controle leksignalering 
warmte 26 

 €           
249.458,00  1790   23 

 €             
114.331,00  522   35 

 €          
524.961,60  2614   

3C1PZ1 
Repareren primair net 
bijzonder 15 

 €           
722.963,00  973 3139 13 

 €            
319.193,00  11 1553 13 

 €           
528.315,60  204 2496 

SC1PZ2 Repareren primair net   159 
 €         

1.344.142,00  3933 4986 198 
 €          

1.567.133,00  2547 6629 228 
 €        

2.154.512,40  2447 9535 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net 35 
 €             

97.696,00  259   31 
 €             

20.225,00  633   36 
 €            

38.770,80  190   

SC1PI1 
Vervangen afsluiter warmte 
t/m 6" 15 

 €             
73.684,00  71 496 25 

 €            
133.499,00  414 728 12 

 €            
63.745,20  71 424 

SC1PK1 
Reviseren afsluiter warmte 
t/m 6" 5 

 €           
267.096,00  71   8 

 €             
197.071,00  136   17 

 €          
129.879,60  47   

  511 
 €        

3.289.204,00  9959 10454 649 
 €         

2.914.993,00  10258 9949 834,2 
 €       

4.505.568,00  10268,4 16461 

 

 

De referentiecodes zijn verdeeld over het deel van het net waar ze op van toepassing zijn conform de 

onderstaande indeling: 

 Primair net  Totale warmtenet  Primair net t/m DN150 

           

Code  Activiteit  Code  Activiteit  Code  Activiteit  

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie SC1PZ5 Repareren leksignalering 3C1PZ1* 
Repareren primair net 
bijzonder 

3S1PZ1 
lokaliseren lek primaire net door 
derde SP1PZ1 

Inspecteren leidingnet 
warmte visueel SC1PZ2* Repareren primair net   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer SS1PZ1* 
lokaliseren lek in primair 
net 

SP1PZ2 Controle afsluiters SP1PZ9 
Controle leksignalering 
warmte SC1PI1 

Vervangen afsluiter 
warmte t/m 6" 

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden     SC1PK1 
Reviseren afsluiter 
warmte t/m 6" 

 

* De data voor de referentiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2 en SS1PZ1, gelden voor het gehele primaire warmtenet. 

Echter uit de data van de storingsformulieren blijkt dat 67% van de storingen op conto van het primaire net tot 

en met DN150 komt.  

De data uit transactie iw49n van SAP is daarom voor de transactiecodes 3C1PZ1, SC1PZ2 en SS1PZ1 

vermenigvuldigd met 67% zodat het op het primaire net tot en met DN150 van toepassing is. 

De totale leidinglengtes uit bijlage 3 zijn als volgt: 

Primaire Totale Primair 

warmtenet warmtenet ≤DN150 

[m] [m] [m] 

1382050 2369010 736660 

  

 

De werkelijke kosten en werkelijke hoeveelheden geboekte interne en externe manuren zijn gedeeld door de 

lengtes en dat resulteert in een waarde per meter leiding. Door vervolgens de lengtes per meter te 

vermenigvuldigen met 200, zijn de waardes voor het experimentele project van 200 meter leiding bepaald. In 

de onderstaande tabellen is dit voor de 6 boekjaren gedaan: 



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

137 

 

 

 

 

  2013 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €             5.244,00  61    €                   0,00379  4,41E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €                       -    0    €                            -    0,00E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €         167.629,00  404 984  €                    0,12129  2,92E-04 0,000712 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €        239.944,00  2926    €                    0,17361  2,12E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           69.553,00  480    €                   0,05033  3,47E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €         123.354,00  69 861  €                   0,05207  2,91E-05 0,000363 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €           23.412,00  274    €                   0,00988  1,16E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €             7.336,00  108    €                   0,00310  4,56E-05   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €        326.669,00  3151    €                    0,13789  1,33E-03   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €         425.623,37  333 2914  €                    0,57777  4,52E-04 0,003956 

SC1PZ2 Repareren primair net    €       1.279.838,27  1647 8376  €                    1,73735  2,24E-03 0,011370 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           19.402,36  191    €                   0,02634  2,59E-04   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €            10.114,00  27 58  €                    0,01373  3,67E-05 0,000079 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €           10.639,00  1    €                   0,01444  1,36E-06   

   €      2.708.758,00  9672 13193  €                         2,92  0,0073 0,0165 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                    0,75887  0,0088   

      €                         -       0,0000   

      €                 24,25802  0,0585 0,142 

      €                  34,72291  0,4234   

      €                  10,06519  0,0695   

      €                  10,41397  0,0058 0,073 

      €                    1,97652  0,0231   

      €                   0,61933  0,0091   

      €                  27,57852  0,2660   

      €                 115,55490  0,0904 0,791 

      €                347,47055  0,4473 2,274 

      €                   5,26766  0,0519   

      €                    2,74591  0,0073 0,016 

      €                   2,88844  0,0003   

      €                     584,32  1,461 3,296 

      Totaal uren: 4,757 

 

  2014 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €         140.534,00  172    €                         0,10  0,000   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €                       -    0    €                            -    0,000   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €           173.717,00  265 1112  €                         0,13  0,000 0,001 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €         159.803,00  1743    €                         0,12  0,001   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           39.977,00  402    €                         0,03  0,000   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €            51.130,00  83 324  €                         0,02  0,000 0,000 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €           45.699,00  981    €                         0,02  0,000   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €             9.799,00  89    €                         0,00  0,000   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €        400.944,00  3053    €                          0,17  0,001   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €        434.204,99  738 2734  €                         0,59  0,001 0,004 

SC1PZ2 Repareren primair net    €       1.321.257,63  1808 8583  €                          1,79  0,002 0,012 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €         143.925,26  583    €                         0,20  0,001   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €          48.884,00  81 309  €                         0,07  0,000 0,000 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €            3.293,00  35    €                         0,00  0,000   

   €       2.973.167,89  10033 13062  €                         3,24  0,008 0,017 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                       20,34  0,025   

      €                            -    0,000   

      €                        25,14  0,038 0,161 

      €                       23,13  0,252   

      €                         5,79  0,058   

      €                         4,32  0,007 0,027 

      €                         3,86  0,083   

      €                         0,83  0,008   

      €                       33,85  0,258   

      €                      117,88  0,200 0,742 

      €                     358,72  0,491 2,330 

      €                       39,08  0,158   

      €                        13,27  0,022 0,084 

      €                         0,89  0,010   

      €                     647,08  1,610 3,345 

      Totaal uren: 4,954 
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  2015 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €            3.669,00  47    €                         0,00  3,4E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €            11.440,00  0    €                         0,01  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €        204.660,00  659 1102  €                          0,15  4,8E-04 8,0E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €        208.402,00  2233    €                          0,15  1,6E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           46.594,00  495    €                         0,03  3,6E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €            59.158,00  167 332  €                         0,02  7,0E-05 1,4E-04 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €          20.664,00  128    €                         0,01  5,4E-05   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €           59.330,00  437    €                         0,03  1,8E-04   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €         312.423,00  1469    €                         0,13  6,2E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €         398.056,26  504 2610  €                         0,54  6,8E-04 3,5E-03 

SC1PZ2 Repareren primair net    €          753.992,81  1658 4522  €                         1,02  2,3E-03 6,1E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €            21.569,45  139    €                         0,03  1,9E-04   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €           90.105,00  42 634  €                         0,12  5,7E-05 8,6E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €           16.788,00  0    €                         0,02  0,0E+00   

  2206851,52 7978,16 9200,00 2,27 0,0066 0,0115 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                         0,53  0,01   

      €                         1,66  0,00   

      €                       29,62  0,10 0,16 

      €                       30,16  0,32   

      €                         6,74  0,07   

      €                         4,99  0,01 0,03 

      €                          1,74  0,01   

      €                          5,01  0,04   

      €                       26,38  0,12   

      €                      108,07  0,14 0,71 

      €                      204,71  0,45 1,23 

      €                         5,86  0,04   

      €                       24,46  0,01 0,17 

      €                         4,56  0,00   

     454,48 1,319 2,296 

      Totaal uren: 3,615 

 

  2016 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €              1.341,00  16    €                         0,00  1,2E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €             7.239,00  0    €                         0,01  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €          171.706,00  182 1147  €                         0,12  1,3E-04 8,3E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €          193.174,00  2298    €                         0,14  1,7E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           39.572,00  74    €                         0,03  5,4E-05   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €          96.234,00  30 686  €                         0,04  1,3E-05 2,9E-04 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €           24.575,00  257    €                         0,01  1,1E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €               324,00  5    €                         0,00  2,1E-06   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €         249.458,00  1790    €                          0,11  7,6E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €         482.216,32  649 3139  €                         0,65  8,8E-04 4,3E-03 

SC1PZ2 Repareren primair net    €          896.542,71  2623 4986  €                         1,22  3,6E-03 6,8E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           65.163,23  173    €                         0,09  2,3E-04   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €           73.684,00  71 496  €                         0,10  9,6E-05 6,7E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €         267.096,00  71    €                         0,36  9,6E-05   

   €      2.568.325,27  8239 10454  €                         2,88  7,6E-03 1,3E-02 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                         0,19  0,0023   

      €                          1,05  0,0000   

      €                       24,85  0,0263 0,1660 

      €                       27,95  0,3325   

      €                         5,73  0,0107   

      €                         8,12  0,0025 0,0579 

      €                         2,07  0,0217   

      €                         0,03  0,0004   

      €                       21,06  0,1511   

      €                     130,92  0,1762 0,8522 

      €                     243,41  0,7122 1,3537 

      €                        17,69  0,0470   

      €                       20,00  0,0193 0,1347 

      €                       72,52  0,0193   

      €                      575,60  1,5216 2,5645 

      Totaal uren: 4,086 
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  2017 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €               288,00  5    €                         0,00  3,6E-06   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €          48.040,00  0    €                         0,03  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €          155.043,00  2472 348  €                          0,11  1,8E-03 2,5E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €         174.839,00  2534    €                         0,13  1,8E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           58.261,00  566    €                         0,04  4,1E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €         107.942,00  164 691  €                         0,05  6,9E-05 2,9E-04 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €            18.921,00  251    €                         0,01  1,1E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €                207,00  3    €                         0,00  1,3E-06   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €          114.331,00  522    €                         0,05  2,2E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €          212.901,73  7 1553  €                         0,29  9,5E-06 2,1E-03 

SC1PZ2 Repareren primair net    €        1.045.277,71  1699 6629  €                         1,42  2,3E-03 9,0E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           13.490,08  422    €                         0,02  5,7E-04   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €         133.499,00  414 728  €                         0,18  5,6E-04 9,9E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €          197.071,00  136    €                         0,27  1,8E-04   

   €        2.280.111,52  9195 9949  €                         2,59  0,0081 0,0126 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                         0,04  0,001   

      €                         6,95  0,000   

      €                       22,44  0,358 0,050 

      €                       25,30  0,367   

      €                         8,43  0,082   

      €                          9,11  0,014 0,058 

      €                         1,60  0,021   

      €                         0,02  0,000   

      €                         9,65  0,044   

      €                       57,80  0,002 0,422 

      €                     283,79  0,461 1,800 

      €                         3,66  0,115   

      €                       36,24  0,112 0,198 

      €                       53,50  0,037   

      €                      518,54  1,613 2,528 

      Totaal uren: 4,141 

 

  2018 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €           37.392,00  5    €                         0,03  3,5E-06   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €           46.795,20  0    €                         0,03  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €         185.308,80  78 1309  €                         0,13  5,6E-05 9,5E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €         246.798,00  2659    €                         0,18  1,9E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €           54.838,80  878    €                         0,04  6,4E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €          451.502,40  1010 2697  €                         0,19  4,3E-04 1,1E-03 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €           42.747,60  66    €                         0,02  2,8E-05   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €                       -    0    €                            -    0,0E+00   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €         524.961,60  2614    €                         0,22  1,1E-03   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €          352.386,51  136 2496  €                         0,48  1,8E-04 3,4E-03 

SC1PZ2 Repareren primair net    €       1.437.059,77  1632 9535  €                          1,95  2,2E-03 1,3E-02 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           25.860,12  126    €                         0,04  1,7E-04   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €           63.745,20  71 424  €                         0,09  9,6E-05 5,8E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €         129.879,60  47    €                         0,18  6,4E-05   

   €      3.599.275,60  9323 16461  €                         3,57  0,007 0,019 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €                          5,41  0,0007   

      €                         6,77  0,0000   

      €                       26,82  0,0113 0,1894 

      €                        35,71  0,3848   

      €                         7,94  0,1271   

      €                       38,12  0,0853 0,2277 

      €                         3,61  0,0056   

      €                            -    0,0000   

      €                       44,32  0,2206   

      €                       95,67  0,0369 0,6777 

      €                     390,16  0,4431 2,5887 

      €                         7,02  0,0343   

      €                        17,31  0,0192 0,1151 

      €                       35,26  0,0127   

      €                       696,14 1,382 3,799 

      Totaal uren: 5,180 
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Het gemiddeld benodigde aantal manuren over een periode van 6 jaar is per jaar 4,46 uur voor een 

leidinglengte van 200 meter.  

 

De standaardafwijking is 0,55 uur, de 95% betrouwbaarheidsondergrens is 4,21 uur en de 95% 

betrouwbaarheidsbovengrens is 4,70 uur. 

  



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

141 

De gemiddeld benodigde kosten over een periode van 6 jaar is per jaar €579,36 voor een leidinglengte van 200 

meter Staal-PUR-PE. 

 

De standaardafwijking is €79,12, de 95% betrouwbaarheidsondergrens is €543,79 en de 95% 

betrouwbaarheidsbovengrens is €614,93. 

 

 

 

 

 



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

142 

Bijlage J:  Kwantitatieve statistische analyse voor de flexibele RVS-
leiding in de bedrijfsfase 

Uit de 207 storingsformulieren in 2018 zijn de oorzaken van de storingen als volgt verdeeld:   

 

Oorzaak Aantal percentage 

Geraakt door derde 20 10% 

Lekke mof 35 17% 

Montage fout 29 14% 

Spanningen door grondzetting 26 13% 

Lekkage door corrosie  97 47% 

Totaal 207   

 

 
 
Uit de interviews blijkt dat door het toepassen van de flexibele RVS-leidingen het aantal storingen door 
corrosie en spanningen nihil is. Het aantal moffenverbindingen is 20% ten opzichte van een Staal-PUR-PE-
leidingsysteem. 
 

Oorzaak Aantal 

Geraakt door derde 20 

Lekke mof 7 

Montagefout 6 

Spanningen door grondzetting 0 

Lekkage door corrosie  0 

Totaal 33 

 
Door het toepassen van een flexibel RVS-leidingsysteem zal het aantal storingen afnemen van 207 naar 33. Dit 
is een afname van 84% 
 
Het aantal manuren voor de activiteiten met de onderstaande referentiecodes nemen ook met 84% af 

Oorzaak storingen in het primaire net

10% Geraakt door derde 17% Lekke mof

14% Montage fout 13% Spanningen door grondzetting

47% Lekkage door corrosie
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 3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder 

 SC1PZ2 Repareren primair net 

 SS1PZ1 Lokaliseren lek in het primaire net 

 SC1PZ5 Repareren leksignalering 

De tabellen uit bijlage 9 voor het vaststellen van de benodigde manuren en kosten in de bedrijfsfase van de 
Staal-PUR-PE-Leidingen zijn voor de geel gearceerde referentiecodes met 0,16 vermenigvuldigd. 
 

  2013 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €         5.244,00  61    €   0,00379  4,41E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €                    -    0    €             -    0,00E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €      167.629,00  404 984  €    0,12129  2,92E-04 0,000712 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €     239.944,00  2926    €     0,17361  2,12E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €        69.553,00  480    €   0,05033  3,47E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €        19.736,64  11,04 137,76  €   0,00833  4,66E-06 0,000058 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €        23.412,00  274    €   0,00988  1,16E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €         7.336,00  108    €    0,00310  4,56E-05   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €     326.669,00  3151    €    0,13789  1,33E-03   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €       68.099,74  53,28 466,24  €   0,09244  7,23E-05 0,000633 

SC1PZ2 Repareren primair net    €      204.774,12  264 1340,16  €    0,27798  3,58E-04 0,001819 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €          3.104,38  30,56    €    0,00421  4,15E-05   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €         10.114,00  27 58  €    0,01373  3,67E-05 0,000079 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €        10.639,00  1    €    0,01444  1,36E-06   

   €    1.156.254,88  7790 2986,16  €          0,91  0,0048 0,0033 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €    0,75887  0,0088   

      €          -       0,0000   

      € 24,25802  0,0585 0,142 

      €  34,72291  0,4234   

      €   10,06519  0,0695   

      €    1,66624  0,0009 0,012 

      €    1,97652  0,0231   

      €    0,61933  0,0091   

      €  27,57852  0,2660   

      €  18,48878  0,0145 0,127 

      €  55,59529  0,0716 0,364 

      €   0,84283  0,0083   

      €    2,74591  0,0073 0,016 

      €   2,88844  0,0003   

      €      182,21  0,961 0,660 

      Totaal uren: 1,622 
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  2014 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €      140.534,00  172    €          0,10  0,000   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €                    -    0    €             -    0,000   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €       173.717,00  265 1112  €          0,13  0,000 0,001 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €      159.803,00  1743    €          0,12  0,001   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €        39.977,00  402    €         0,03  0,000   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €          8.180,80  13,28 51,84  €         0,00  0,000 0,000 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €       45.699,00  981    €         0,02  0,000   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €         9.799,00  89    €         0,00  0,000   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €     400.944,00  3053    €          0,17  0,001   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €       69.472,80  118,08 437,44  €         0,09  0,000 0,001 

SC1PZ2 Repareren primair net    €       211.401,22  289 1373,28  €         0,29  0,000 0,002 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €       23.028,04  93    €         0,03  0,000   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €       48.884,00  81 309  €         0,07  0,000 0,000 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €         3.293,00  35    €         0,00  0,000   

   €   1.334.732,86  7335 3283,56  €          1,05  0,004 0,004 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €       20,34  0,025   

      €             -    0,000   

      €        25,14  0,038 0,161 

      €        23,13  0,252   

      €          5,79  0,058   

      €         0,69  0,001 0,004 

      €         3,86  0,083   

      €         0,83  0,008   

      €       33,85  0,258   

      €        18,86  0,032 0,119 

      €        57,39  0,079 0,373 

      €         6,25  0,025   

      €        13,27  0,022 0,084 

      €         0,89  0,010   

      €      210,29  0,890 0,741 

      Totaal uren: 1,631 
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  2015 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €         3.669,00  47    €         0,00  3,4E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €        11.440,00  0    €          0,01  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €     204.660,00  659 1102  €          0,15  4,8E-04 8,0E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €     208.402,00  2233    €          0,15  1,6E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €       46.594,00  495    €         0,03  3,6E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €         9.465,28  26,72 53,12  €         0,00  1,1E-05 2,2E-05 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €       20.664,00  128    €          0,01  5,4E-05   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €       59.330,00  437    €         0,03  1,8E-04   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €      312.423,00  1469    €          0,13  6,2E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €       63.689,00  80,64 417,6  €         0,09  1,1E-04 5,7E-04 

SC1PZ2 Repareren primair net    €      120.638,85  265 723,52  €          0,16  3,6E-04 9,8E-04 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           3.451,11  22,24    €         0,00  3,0E-05   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €        90.105,00  42 634  €          0,12  5,7E-05 8,6E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €        16.788,00  0    €         0,02  0,0E+00   

  1171319,24 5904,91 2930,24 0,91 0,0039 0,0032 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €         0,53  0,01   

      €          1,66  0,00   

      €       29,62  0,10 0,16 

      €        30,16  0,32   

      €         6,74  0,07   

      €         0,80  0,00 0,00 

      €          1,74  0,01   

      €          5,01  0,04   

      €       26,38  0,12   

      €        17,29  0,02 0,11 

      €        32,75  0,07 0,20 

      €         0,94  0,01   

      €       24,46  0,01 0,17 

      €         4,56  0,00   

     182,63 0,782 0,646 

      Totaal uren: 1,428 
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  2016 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €          1.341,00  16    €         0,00  1,2E-05   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €         7.239,00  0    €          0,01  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €       171.706,00  182 1147  €          0,12  1,3E-04 8,3E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €       193.174,00  2298    €          0,14  1,7E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €        39.572,00  74    €         0,03  5,4E-05   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €        15.397,44  4,8 109,76  €          0,01  2,0E-06 4,6E-05 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €        24.575,00  257    €          0,01  1,1E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €            324,00  5    €         0,00  2,1E-06   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €     249.458,00  1790    €          0,11  7,6E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €         77.154,61  104 502,24  €          0,10  1,4E-04 6,8E-04 

SC1PZ2 Repareren primair net    €      143.446,83  420 797,76  €          0,19  5,7E-04 1,1E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €        10.426,12  27,68    €          0,01  3,8E-05   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €       73.684,00  71 496  €          0,10  9,6E-05 6,7E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €     267.096,00  71    €         0,36  9,6E-05   

   €   1.274.594,00  5320 3052,76  €          1,20  3,7E-03 3,3E-03 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €          0,19  0,0023   

      €          1,05  0,0000   

      €       24,85  0,0263 0,1660 

      €        27,95  0,3325   

      €          5,73  0,0107   

      €          1,30  0,0004 0,0093 

      €         2,07  0,0217   

      €         0,03  0,0004   

      €        21,06  0,1511   

      €       20,95  0,0282 0,1364 

      €       38,95  0,1140 0,2166 

      €         2,83  0,0075   

      €       20,00  0,0193 0,1347 

      €        72,52  0,0193   

      €     239,48  0,7338 0,6629 

      Totaal uren: 1,397 
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  2017 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €            288,00  5    €         0,00  3,6E-06   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €       48.040,00  0    €         0,03  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €      155.043,00  2472 348  €          0,11  1,8E-03 2,5E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €      174.839,00  2534    €          0,13  1,8E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €        58.261,00  566    €         0,04  4,1E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €         17.270,72  26,24 110,56  €          0,01  1,1E-05 4,7E-05 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €        18.921,00  251    €          0,01  1,1E-04   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €            207,00  3    €         0,00  1,3E-06   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €       114.331,00  522    €         0,05  2,2E-04   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €       34.064,28  1,12 248,48  €         0,05  1,5E-06 3,4E-04 

SC1PZ2 Repareren primair net    €      167.244,43  272 1060,64  €         0,23  3,7E-04 1,4E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €           2.158,41  67,52    €         0,00  9,2E-05   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €      133.499,00  414 728  €          0,18  5,6E-04 9,9E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €       197.071,00  136    €         0,27  1,8E-04   

   €    1.121.237,84  7270 2495,68  €          1,10  0,0056 0,0031 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €         0,04  0,001   

      €         6,95  0,000   

      €       22,44  0,358 0,050 

      €       25,30  0,367   

      €         8,43  0,082   

      €          1,46  0,002 0,009 

      €          1,60  0,021   

      €         0,02  0,000   

      €         9,65  0,044   

      €         9,25  0,000 0,067 

      €        45,41  0,074 0,288 

      €         0,59  0,018   

      €       36,24  0,112 0,198 

      €        53,50  0,037   

      €     220,88  1,117 0,613 

      Totaal uren: 1,729 
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  2018 Per meter leiding 

Code  Activiteit  kosten uren intern uren extern kosten uren intern uren extern 

3P1PZ1 Controle bijz leidingconstructie  €       37.392,00  5    €         0,03  3,5E-06   

3S1PZ1 lokaliseren lek primairnet door derde  €        46.795,20  0    €         0,03  0,0E+00   

SC1PZ4 ophogen afsluiterpot  €      185.308,80  78 1309  €          0,13  5,6E-05 9,5E-04 

SP1PZ2 Controle afsluiters  €     246.798,00  2659    €          0,18  1,9E-03   

SB1ZZ1 Bedieningswerkzaamheden  €       54.838,80  878    €         0,04  6,4E-04   

SC1PZ5 Repareren leksignalering  €       72.240,38  162 432  €         0,03  6,8E-05 1,8E-04 

SP1PZ1 Inspecteren leidingnet warmte visueel  €        42.747,60  66    €         0,02  2,8E-05   

SB1ZZ3 Algemeen liggingsbeheer  €                    -    0    €             -    0,0E+00   

SP1PZ9 Controle leksignalering warmte  €      524.961,60  2614    €         0,22  1,1E-03   

3C1PZ1 Repareren primair net bijzonder  €        56.381,84  22 399  €         0,08  3,0E-05 5,4E-04 

SC1PZ2 Repareren primair net    €     229.929,56  261 1526  €          0,31  3,5E-04 2,1E-03 

SS1PZ1 lokaliseren lek in primair net  €          4.137,62  20    €          0,01  2,7E-05   

SC1PI1 Vervangen afsluiter warmte t/m 6"  €        63.745,20  71 424  €         0,09  9,6E-05 5,8E-04 

SC1PK1 Reviseren afsluiter warmte t/m 6"  €      129.879,60  47    €          0,18  6,4E-05   

   €     1.695.156,21  6882 4089  €          1,34  0,004 0,004 

     200 meter leiding 

     kosten uren intern uren extern 

      €          5,41  0,0007   

      €          6,77  0,0000   

      €       26,82  0,0113 0,1894 

      €        35,71  0,3848   

      €         7,94  0,1271   

      €          6,10  0,0136 0,0364 

      €          3,61  0,0056   

      €             -    0,0000   

      €       44,32  0,2206   

      €         15,31  0,0059 0,1084 

      €       62,42  0,0709 0,4142 

      €          1,12  0,0055   

      €         17,31  0,0192 0,1151 

      €       35,26  0,0127   

      €      268,10  0,878 0,864 

      Totaal uren: 1,742 
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Het gemiddelde benodigde manuren over een periode van 6 jaar is per jaar 1,59 uur voor een leidinglengte van 

200 meter indien de leidingen in flexibel RVS is uitgevoerd. 

 

De standaardafwijking is 0,173 uur, de 95% betrouwbaarheidsondergrens is 1,53 uur en de 95% 

betrouwbaarheidsbovengrens is 1,65 uur. 
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Het gemiddelde benodigde kosten over een periode van 6 jaar is per jaar €217 voor een leidinglengte van 200 

meter indien de leidingen in flexibel RVS is uitgevoerd. 

 

De standaardafwijking is €30,46, de 95% betrouwbaarheidsondergrens is €204,- en de 95% 

betrouwbaarheidsbovengrens is €231,-. 
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Bijlage K:  Werkelijke uitgaven van de experimentele projecten uit 
SAP 

 
Kostenoverzicht investering Loevesteinlaan Staal-PUR-PE 

Uit SAP transactie ZP32 

Project nummer WUP-4658 
WBS-element WUP-4658-
S11PI1 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Productiestaat  Uitgaven 

Ontwerpfase    
    
Inventarisatie scope: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV2 

  
€645,- 

Conceptontwerp: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV2 

  
€2.677,50 

Definitief ontwerp: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV2 

  
€435,- 

Sterktetechnische toetsing: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV2 

  
€1.755,- 

Grondzaken:    
Legeskosten: 4500700333  €626,- 
Interne uren:   €333,- 
Bouwvoorbereiding: 
Interne uren: 

 
 

  
€9.234 

  Subtotaal: €15.706,- 
    
Aanlegfase    
    
Mobilisatie:    
Gronddepot: 
Tijdelijke verkeersmaatregelen: 
Eneco Service Regels: 
Civiele werkzaamheden: 

4500705147 
4500705835 
PV3308MOVI 

 €2.710,- 
€2.803,- 
€8.625,- 
 

Eneco Service Regels: 
Aanleg leidingen: 
SGS onderzoek: 

 
 
 

 €27.223,- 
 
€1.026,- 

Eneco Service Regels: 
Materiaal: 
Civiele werkzaamheden: 

PV3308MOVI 
Res 205077 

 €12.009,- 
€31.356,- 

Eneco Service Regels: 
Oplevering: 

PV3308MOVI   €14.224,- 
 

Eneco Service Regels: 
Demobilisatie: 

PV3308MOVI   €472,- 
 

N.v.t. (zit verdisconteerd in ESR)  
Uren toezicht/projectleiding: 

   

Interne uren:   €11.258,- 

  Subtotaal: €111.706,- 
 

   
Totaal: 

 
€127.412,- 
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Kostenoverzicht investering Loevensteinlaan FLEXWELL  
Uit SAP transactie ZP32 

Project nummer WUP-4658 
WBS-element WUP-4658-S11PI1 
 

 
 

 
 

Productiestaat  Uitgaven 

Ontwerpfase    
    
Inventarisatie scope: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV1 

  
€645,- 

Conceptontwerp: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV1 

  
€2.170,- 

Definitief ontwerp: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV1 

  
€435,- 

Sterktetechnische toetsing: 
Externe uren: 

 
RS18007-PV1 

  
€877,50 

Grondzaken:    
Legeskosten: 4500700333  €626,- 
Interne uren:   €333,- 
Bouwvoorbereiding: 
Interne uren: 

 
 

  
€4.941,- 

  Subtotaal: €10.028,- 
    
Aanlegfase    
    
Mobilisatie:    
Gronddepot: 
Tijdelijke verkeersmaatregelen: 
Eneco Service Regels: 
Civiele werkzaamheden: 

4500706213 
4500705768 
PV3308MOVI 

 €2.334,- 
€1.265,- 
€5.790,- 
 

Eneco Service Regels: 
Aanleg leidingen: 
Eneco Service Regels: 
Materiaal: 
Civiele werkzaamheden: 

 
 
PV3308MOVI 
11800690 

 €14.038,- 
 
€5.230,- 
€123.143,- 

Eneco Service Regels: 
Oplevering: 

PV3308MOVI  €8.166,- 
 

Eneco Service Regels: 
Demobilisatie: 

PV3308MOVI  €415,- 
 

N.v.t. (zit verdisconteerd in ESR)  
Uren toezicht/projectleiding: 

   

Interne uren:   €7.224,- 

  Subtotaal: €167.605,- 
 

   
Totaal: 

 
€177.633,- 
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Offerte FLEXWELL FHK DN100 t.b.v. Dedemsvaartweg 
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Alternatief: offerte CASAFLEX DN100 t.b.v. Dedemsvaartweg 

 

  



 
 
  
  
 

 
Eindrapportage Thesis Master of Pipeline Technology Avans+ 

Ing. K. van Schie 
1 maart 2019 
  

158 

 

Bijlage L:  Kwantitatieve statistische analyse warmteverliezen 
Uit de specificaties van de leveranciers zijn de isolatiewaarden van het PUR en de PE alsvolgt: 
 

 Isolatiewaarde PUR Isolatiewaarde PE 

Staal-PUR-PE 0,028 W/mK 0,43W/mK 

Flexwell 0,028 W/mK 0,43W/mK 

 
Met het rekenmodel HQP+MES v0.81 zijn de warmteverliezen in GJ/m/jaar berekend voor de Staal-PUR-PE-
leiding met een diameter van DN150 en ≤DN100 en de FLEXWELL-leiding met een diameter van DN150 en 
DN≤DN100 
 

 Staal-PUR-PE Flexwell 

Stooklijn Warmteverlies Warmteverlies Warmteverlies Warmteverlies 

Primair bij -10°C DN150 ≤DN100 DN150 ≤DN100 

[A-R] [GJ/jaar/m] [GJ/jaar/m] [GJ/jaar/m] [GJ/jaar/m] 

116-67 0,719 0,540 0,835 0,629 

110-69 0,735 0,552 0,854 0,643 

105-50 0,552 0,415 0,642 0,483 

95-70 0,569 0,427 0,662 0,498 

90-45 0,572 0,429 0,665 0,500 

70-40 0,484 0,363 0,562 0,423 

 
De 19 deelgebieden N1 hebben elk een specifieke primaire stooklijn: 
 

  Gebied Stooklijn 

    Primair 
    [A-R] 

1 Delft Warmtebedrijf 105-50 

2 Den Haag Aardwarmte 70-40 

3 Den Haag Groot 110-69 

4 Wateringseveld 90-45 

5 Ypenburg 105-50 

6 Zoetermeer Oosterheem 90-45 

7 Barendrecht 90-45 

8 Bergschenhoek 116-67 

9 Boterdorp 90-45 

10 Papendrecht  90-45 

11 Rotterdam Groot 116-67 

12 Vathorst 95-70 

13 Amstelveen 95-70 

14 Houten 95-70 

15 Nieuwegein 95-70 

16 Utrecht groot 95-70 

17 Leidsche Rijn 95-70 

18 Merwedekanaal 95-70 

19 Overvecht 95-70 

 
Op basis van de afmeting van het primaire net uit bijlage 3 zijn de gewogen gemiddelde warmteverliezen voor 
200 meter leiding met EXCELL berekend: 
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Het gewogen gemiddelde warmteverlies voor een Staal-PUR-PE-leiding met een diameter DN150 en een lengte 

van 200m is op basis van de 19 deelgebieden 122 GJ/jaar met een standaardafwijking van 13,4 GJ/jaar.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 116,5 GJ/jaar en de 95% bovengrens: 128,5 GJ/jaar. 

 
Het gewogen gemiddelde warmteverlies voor een FLEXWELL-leiding met een diameter DN150 en een lengte 

van 200m is op basis van de 19 deelgebieden 142 GJ/jaar met een standaardafwijking van 15,5 GJ/per jaar.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 135,4 GJ/jaar en de 95% bovengrens: 149,3 GJ/jaar. 
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Het gewogen gemiddelde warmteverlies voor een Staal-PUR-PE-leiding met een diameter ≤DN100 en een 

lengte van 200m is op basis van de 19 deelgebieden 92,4 GJ/jaar met een standaardafwijking van 10,2 GJ/per 

jaar.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 87,8 GJ/jaar en de 95% bovengrens: 97,0 GJ/jaar. 

 

Het gewogen gemiddelde warmteverlies voor een FLEXWELL-leiding met een diameter ≤DN100 en een lengte 

van 200m is op basis van de 19 deelgebieden 107,7 GJ/jaar met een standaardafwijking van 13,6 GJ/per jaar.  

De 95% betrouwbaarheidsgrenzen zijn:  

95% ondergrens: 101,5  GJ/jaar en de 95% bovengrens: 113,8 GJ/jaar. 
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Bijlage M: Definitief raamwerk van de experimentele projecten 

    
 

      

   Project Loevesteinlaan Staal-PUR-PE 

  

 
Activiteiten:   Kostenposten:  

    
 

      

In
ve

st
e

ri
n

gs
fa

se
 

 

O
n

tw
e

rp
fa

se
 

  
  Manuren:  

O
n

tw
e

rp
u

it
ga

ve
n

 

   Uitgaven: 

 

  
   1   Inventarisatie gegevens: 8     1   Inventarisatie gegevens: 

€                             
645,00 

   
   2   Conceptontwerp: 32     2   Conceptontwerp: 

€                       
2.677,50 

   
   3   Definitief ontwerp: 6     3   Definitief ontwerp: 

€                             
435,00 

      4   Sterktetechnische 
toetsing: 18  

   4   Sterktetechnische 
toetsing: 

€                        
1.755,00 

   
   5   Grondzaken: 3     5   Grondzaken: 

€                             
959,00 

   
   6   Bouwvoorbereiding: 114     6   Bouwvoorbereiding: 

€                       
9.234,00 

   
Totaal: 181  Totaal: 

€ 
15.705,50 

          

 

A
an

le
gf

as
e 

  
  Manuren:  

A
an

le
gu

it
ga

ve
n

 

  Uitgaven: 

 

  
   1  Mobilisatie:  52     1  Mobilisatie:  

€                     
14.138,00 

   
   2  Civiele werkzaamheden: 236     2  Civiele werkzaamheden: 

€                   
27.223,00 

   
   3  Aanleg leidingen: 168     3  Aanleg leidingen: 

€                    
13.035,00 

   
   4  Civiele werkzaamheden: 290     4  Civiele werkzaamheden: 

€                    
14.224,00 

   
   5  Oplevering: 12     5  Oplevering: 

€                             
472,00 

   
   6  Demobilisatie: 32     6  Demobilisatie: 

€                                              
- 

      7 Uren 
toezicht/projectleiding 228     7  Materiaal: 

€                    
31.356,00 

   
     

   8  Interne uren 
toezicht/projectleiding 

€                     
11.258,00 

 

  
Totaal: 1018  Totaal: 

€ 
111.706,00 

 

          

 

          

Ex
p

lo
it

at
ie

fa
se

 

 

B
e

d
ri

jf
sf

as
e

 

  
Per Jaar:  Manuren:  

U
it

ga
ve

n
 b

e
d

ri
jf

sf
as

e
 

Per Jaar:  Uitgaven: 

  

 
   1  Beheer: 0,07     1  Beheer: 

€ 
7,45 

 

 

 
   2  Bedrijfsvoering: 0,01     2  Bedrijfsvoering: 

€ 
1,08 

 

 

 
   3  Onderhoud: 0,81     3  Onderhoud: 

€ 
117,45 

 

 

 
   4  Reparatie storingen: 3,6     4  Reparatie storingen: 

€ 
456,38 

 

 

 
        5  Warmteverlies 2019: 

€ 
1165,- 

 

 

 
Totaal: 4,46  Totaal: 

€ 
1746,- 
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  Project Loevesteinlaan FLEXWELL 

  Activiteiten:   Kostenposten:  

          

In
ve

st
e

ri
n

gs
fa

se
 

 

O
n

tw
e

rp
fa

se
 

 

  Manuren:  

O
n

tw
e

rp
u

it
ga

ve
n

 

   Uitgaven: 

 

 

   1   Inventarisatie gegevens: 8     1   Inventarisatie gegevens: 
€                                   

645,00 

  

   2   Conceptontwerp: 26     2   Conceptontwerp: 
€                              

2.170,00 

  

   3   Definitief ontwerp: 6     3   Definitief ontwerp: 
€                                   

435,00 

     4   Sterktetechnische 
toetsing: 9  

   4   Sterktetechnische 
toetsing: 

€                                   
877,50 

  

   5   Grondzaken: 3     5   Grondzaken: 
€                                   

959,00 

  

   6   Bouwvoorbereiding: 61     6   Bouwvoorbereiding: 
€                              

4.941,00 

  

Totaal: 113  Totaal: 
€ 

10.027,50 

   

      

 

A
an

le
gf

as
e 

 

  Manuren:  

A
an

le
gu

it
ga

ve
n

 

  Uitgaven: 

 

 

   1  Mobilisatie:  30     1  Mobilisatie:  
€                             

9.389,00 

  

   2  Civiele werkzaamheden: 149     2  Civiele werkzaamheden: 
€                          

14.038,00 

  

   3  Aanleg leidingen: 48     3  Aanleg leidingen: 
€                             

5.230,00 

  

   4  Civiele werkzaamheden: 228     4  Civiele werkzaamheden: 
€                              

8.166,00 

  

   5  Oplevering: 6     5  Oplevering: 
€                                    

415,00 

  

   6  Demobilisatie: 32     6  Demobilisatie: 
€                                                    
- 

     7 Uren 
toezicht/projectleiding 152     7  Materiaal: 

€                       
123.143,00 

  

     

   8  Interne uren 
toezicht/projectleiding 

€                             
7.224,00 

 

 

Totaal: 645  Totaal: 
€ 

167.605,00 

 

   

      

 

   

      

Ex
p

lo
it

at
ie

fa
se

 

 

B
e

d
ri

jf
sf

as
e

 

 

Per Jaar:  Manuren:  

U
it

ga
ve

n
 b

e
d

ri
jf

sf
as

e
 

Per Jaar:  Uitgaven: 

     1  Beheer: 0,07     1  Beheer: 
€ 

7,45 

 

    2  Bedrijfsvoering: 0,01     2  Bedrijfsvoering: 
€ 

1,08 

 

    3  Onderhoud: 0,81     3  Onderhoud: 
€ 

117,45 

 

    4  Reparatie storingen: 0,70     4  Reparatie storingen: 
€ 

91,3 

 

         5  Warmteverlies 2019: 
€ 

1.356,- 

 

 Totaal: 1,59  Totaal: 
€ 

1.573,- 
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  Project Dedemsvaartweg  Staal-PUR-PE 

  Activiteiten:   Kostenposten:  

          

In
ve

st
e

ri
n

gs
fa

se
 

 

O
n

tw
e

rp
fa

se
 

 

  Manuren:  

O
n

tw
e

rp
u

it
ga

ve
n

 

   Uitgaven: 

 

 

   1   Inventarisatie gegevens: 8     1   Inventarisatie gegevens: 
€ 

645,- 

  

   2   Conceptontwerp: 32     2   Conceptontwerp: 
€ 

2.677,50 

  

   3   Definitief ontwerp: 6     3   Definitief ontwerp: 
€ 

435,- 

  

   4   Sterktetechnische toetsing: 13     4   Sterktetechnische toetsing: 
€ 

1.267,5 

  

   5   Grondzaken: 2     5   Grondzaken: 
€ 

848,- 

  

   6   Bouwvoorbereiding: 141     6   Bouwvoorbereiding: 
€ 

11.512,5 

  

Totaal: 202  Totaal: 
€ 

17.385,50 

   

      

 

A
an

le
gf

as
e 

 

  Manuren:  

A
an

le
gu

it
ga

ve
n

 

  Uitgaven: 

 

 

   1  Mobilisatie:  32     1  Mobilisatie:  
€                       

7.968,68 

 

 

   2  Civiele werkzaamheden: 258     2  Civiele werkzaamheden: 
€                    

20.296,71 

 

 

   3  Aanleg leidingen: 164     3  Aanleg leidingen: 
€                    

12.935,37 

 

 

   4  Civiele werkzaamheden: 284     4  Civiele werkzaamheden: 
€                        

9.352,71 

 

 

   5  Oplevering: 8     5  Oplevering: 
€                             

399,68 

 

 

   6  Demobilisatie: 48     6  Demobilisatie: 
€                                              
- 

 

 

   7 Uren toezicht/projectleiding 174     7  Materiaal: 
€                    

24.041,20 

  

     

   8  Interne uren 
toezicht/projectleiding 

€                     
10.178,00 

 

 

Totaal: 968  Totaal: 
€ 

85.172,35 

 

   

      

 

   

      

Ex
p

lo
it

at
ie

fa
se

 

 

B
e

d
ri

jf
sf

as
e

 

 

Per Jaar:  Manuren:  

U
it

ga
ve

n
 b

e
d

ri
jf

sf
as

e 

Per Jaar:  Uitgaven: 

     1  Beheer: 0,07     1  Beheer: 
€                                     

7,45 

 

    2  Bedrijfsvoering: 0,01     2  Bedrijfsvoering: 
€                                      

1,08 

 

    3  Onderhoud: 0,81     3  Onderhoud: 
€                               

117,45 

 

    4  Reparatie storingen: 3,6     4  Reparatie storingen: 
 €                             

456,38  

 

         5  Warmteverlies 2019: 
 €                             

882,00  

 

 Totaal: 4,46  Totaal: 
 €      

1.464,36  
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  Project Dedemsvaartweg FLEXWELL 

  Activiteiten:   Kostenposten:  

          

In
ve

st
e

ri
n

gs
fa

se
 

 

O
n

tw
e

rp
fa

se
 

 

  Manuren:  

O
n

tw
e

rp
u

it
ga

ve
n

 

   Uitgaven: 

 

 

   1   Inventarisatie gegevens: 8     1   Inventarisatie gegevens: 
€                                   

645,00 

  

   2   Conceptontwerp: 24     2   Conceptontwerp: 
€                             

2.065,00 

  

   3   Definitief ontwerp: 6     3   Definitief ontwerp: 
€                                   

435,00 

     4   Sterktetechnische 
toetsing: 7  

   4   Sterktetechnische 
toetsing: 

€                                   
682,50 

  

   5   Grondzaken: 2     5   Grondzaken: 
€                                   

848,00 

  

   6   Bouwvoorbereiding: 91     6   Bouwvoorbereiding: 
€                              

7.613,00 

  

Totaal: 138  Totaal: 
€ 

12.288,50 

   

      

 

A
an

le
gf

as
e 

 

  Manuren:  

A
an

le
gu

it
ga

ve
n

 

  Uitgaven: 

 

 

   1  Mobilisatie:  32     1  Mobilisatie:  
€                             

5.965,94 

 

 

   2  Civiele werkzaamheden: 176     2  Civiele werkzaamheden: 
€                             

9.235,34 

 

 

   3  Aanleg leidingen: 68     3  Aanleg leidingen: 
€                             

7.553,43 

 

 

   4  Civiele werkzaamheden: 248     4  Civiele werkzaamheden: 
€                             

7.372,70 

 

 

   5  Oplevering: 8     5  Oplevering: 
€                                   

399,68 

 

 

   6  Demobilisatie: 48     6  Demobilisatie: 
€                                                    
- 

 

    7 Uren 
toezicht/projectleiding 109     7  Materiaal: 

€                          
71.489,28 

  

     

   8  Interne uren 
toezicht/projectleiding 

€                              
6.184,00 

 

 

Totaal: 689  Totaal: 
€ 

108.200,37 

 

   

      

 

   

      

Ex
p

lo
it

at
ie

fa
se

 

 

B
e

d
ri

jf
sf

as
e

 

 

Per Jaar:  Manuren:  

U
it

ga
ve

n
 b

e
d

ri
jf

sf
as

e
 

Per Jaar:  Uitgaven: 

     1  Beheer: 0,07     1  Beheer: 
 €                                           

7,45  

 

    2  Bedrijfsvoering: 0,01     2  Bedrijfsvoering: 
 €                                            

1,08  

 

    3  Onderhoud: 0,81     3  Onderhoud: 
 €                                     

117,45  

 

    4  Reparatie storingen: 0,70     4  Reparatie storingen: 
 €                                        

91,30  

 

         5  Warmteverlies 2019: 
 €                              

1.028,00  

 

 Totaal: 1,59  Totaal: 
 €         

1.245,28  
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Bijlage N:  Kiwa-rapport technische levensduur FLEXWELL-leiding 
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Bijlage O: Berekening gemiddelde jaarlijkse kosten 
 

Project Loevesteinlaan Staal-PUR-PE 

Parameters: 
Discontering facor 5,5% 
Bedrijfsvoering indexatie 2% 
Warmteverliezen eerste 20 jaar indexatie 3,2% en na 20 jaar 1,46% 
Technische levensduur 42 jaar 
 

 
 
 
Kostencomponent 

 
Jaren 
 

 
0 
 

 
 
 

 
1 t/m 42 

 
Netto  
Contante 
Waarde 

 
 
Annuïteit 

     
Investeringsfase: 
Ontwerp 
Aanleg 
Materiaal 

 
€15.706,- 
€80.350,- 
€31.356,- 

  
€15.706,- 
€80.350,- 
€31.356,- 

 

     
Exploitatiefase: 
Bedrijfsvoering1 

Warmteverliezen1 

  
€582,- 
€882,- 

 
€12.849,- 
€22.325,- 

 

     

Cumulatieve Netto Contante Waarde  €162.586,-  
 

   Annuïteiten2        €9.997,-  

1 NCW = ∑
𝐾𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑇
𝑛=1  

2 Annuïteit = NCW * 
(1+𝑖)𝑇∗𝑖

(1+𝑖)𝑇−1
 = 0.0615 

T = technische levensduur 
KSn = uitgaven in jaar n 

i = discontovoet 
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Project Loevesteinlaan FLEXWELL 

Parameters: 
Discontering facor 5,5% 
Bedrijfsvoering indexatie 2% 
Warmteverliezen eerste 20 jaar indexatie 3,2% en na 20 jaar 1,46% 
Technische levensduur 60 jaar 
 

 
 
Kostencomponent 

 
Jaren 
 

 
0 
 

 
 
 

 
1 t/m 60 

 
Netto  
Contante 
Waarde 

 
 
Annuïteit 

     
Investeringsfase: 
Ontwerp 
Aanleg 
Materiaal 

 
€10.028,- 
€44.462,- 
€123.143,- 

  
€10.028,- 
€44.462,- 
€123.143,- 

 

     
Exploitatiefase: 
Bedrijfsvoering1 

Warmteverliezen1 

  
€217,- 
€1.028,- 

 
€5.489,- 
€29.573,- 

 

     

Cumulatieve Netto Contante Waarde  €212.696,-  
 

   Annuïteiten2        €12.189,- 

1 NCW = ∑
𝐾𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑇
𝑛=1  

2 Annuïteit = NCW * 
(1+𝑖)𝑇∗𝑖

(1+𝑖)𝑇−1
 = 0.0573 

T = technische levensduur 
KSn = uitgaven in jaar n 

i = discontovoet 
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Project Dedemsvaartweg Staal-PUR-PE 

 

Parameters: 
Discontering facor 5,5% 
Bedrijfsvoering indexatie 2% 
Warmteverliezen eerste 20 jaar indexatie 3,2% en na 20 jaar 1,46% 
Technische levensduur 42 jaar 
 

 
 
 
Kostencomponent 

 
Jaren 
 

 
0 
 

 
 
 

 
1 t/m 42 

 
Netto  
Contante 
Waarde 

 
 
Annuïteit 

     
Investeringsfase: 
Ontwerp 
Aanleg 
Materiaal 

 
€17.385,- 
€61.131,- 
€24.041,- 

  
€17.385,- 
€61.131,- 
€24.041,- 

 

     
Exploitatiefase: 
Bedrijfsvoering1 

Warmteverliezen1 

  
€582,- 
€882,- 

 
€12.849,- 
€22.325,- 

 

     

Cumulatieve Netto Contante Waarde  €138.181,-  
 

   Annuïteiten2        €8.497,-  

1 NCW = ∑
𝐾𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑇
𝑛=1  

2 Annuïteit = NCW * 
(1+𝑖)𝑇∗𝑖

(1+𝑖)𝑇−1
 = 0.0615 

T = technische levensduur 
KSn = uitgaven in jaar n 

i = discontovoet 
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Project Dedemsvaartweg FLEXWELL 

Parameters: 
Parameters: 
Discontering facor 5,5% 
Bedrijfsvoering indexatie 2% 
Warmteverliezen eerste 20 jaar indexatie 3,2% en na 20 jaar 1,46% 
Technische levensduur 60 jaar 
 

 
 
 
Kostencomponent 

 
Jaren 
 

 
0 
 

 
 
 

 
1 t/m 60 

 
Netto  
Contante 
Waarde 

 
 
Annuïteit 

     
Investeringsfase: 
Ontwerp 
Aanleg 
Materiaal 

 
€12.289,- 
€36.711,- 
€71.489,- 

  
€12.289,- 
€36.711,- 
€71.489,- 

 

     
Exploitatiefase: 
Bedrijfsvoering1 

Warmteverliezen1 

  
€217,- 
€1.028,- 

 
€5.489,- 
€29.573,- 

 

     

Cumulatieve Netto Contante Waarde  €155.550,-  
 

   Annuïteiten2        €8.914,- 

1 NCW = ∑
𝐾𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑇
𝑛=1  

2 Annuïteit = NCW * 
(1+𝑖)𝑇∗𝑖

(1+𝑖)𝑇−1
 = 0.0573 

T = technische levensduur 
KSn = uitgaven in jaar n 

i = discontovoet 
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Bijlage P: Berekening gevoeligheidsanalyse 
Loevesteinlaan DN150 Staal-PUR-PE 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen      

Ontwerp €15.706,- €12.565,- €14.135,- €17.277,- €18.847,- 

Aanleg €80.350,- €64.280,- €72.315,- €88.385,- €96.420,- 

Bedrijfsvoering €582,- €466,- €524,- €640,- €698,- 

      

Discontovoet 5,5% 4,4% 4,95% 6,05% 6,6% 

 

Gemiddelde jaarlijkse kosten 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen €9.997,- €8.658,- €9.328,- €10.667,- €11.337,- 

Discontovoet €9.997,- €8.934,- €9.456,- €10.555,- €11.128,- 

 

Loevesteinlaan DN150 FLEXWELL 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen      

Ontwerp €10.028,- €8.023,- €9.025,- €11.031,- €12.034,- 

Aanleg €44.462,- €35.570,- €40.016,- €48.908,- €53.354,- 

Bedrijfsvoering €217,- €174,- €195,- €239,- €260,- 

      

Materiaalprijs €123.143,- €98.514,- €111.829,- €135.457,- €147.772,- 

Warmteverliezen €1028,- €822,- €925,- €1131,- €1234,- 

Discontovoet 5,5% 4,4% 4,95% 6,05% 6,6% 

 

Gemiddelde jaarlijkse kosten 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen €12.189,- €11.501,- €11.845,- €12.533,- €12.876,- 

Materiaalprijs €12.189,- €10.777,- €11.483,- €12.895,- €13.600,- 

warmteverliezen €12.189,- €11.850,- €12.019,- €12.358,- €12.528,- 

Discontovoet €12.189,- €10.123,- €11.142,- €13.259,- €14.348,- 

 

Verhouding gemiddelde jaarlijkse kosten tussen Staal-PUR-PE en FLEXWELL 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen 21,9% 32,8% 26,9% 17,5% 13,6% 

Materiaalprijs 
FLEXWELL 

21,9% 7,8% 14,9% 29,0% 36,0% 

Warmteverliezen 
FLEXWELL 

21,9% 18,5% 20,2% 23,6% 25,3% 

Discontovoet 21,9% 13,3% 17,8% 25,6% 28,9% 

 

Uit de berekeningen blijkt dat ondanks de verandering in variabele de gemiddelde jaarlijkse kosten van de Staal-PUR-PE-

leiding DN150 lager zijn dan de DN150 FLEXWELL. De daling is het grootst indien de investeringsrijs van de FLEXWELL 10% 

of 20% lager is.  
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Dedemsvaartweg DN100 Staal-PUR-PE 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen      

Ontwerp €17.835,- €14.268,- €16.052,- €19.619,- €21.402,- 

Aanleg €61.131,- €48.905,- €55.018,- €67.244,- €73.357,- 

Bedrijfsvoering €582,- €466,- €524,- €640,- €698,- 

      

Discontovoet 5,5% 4,4% 4,95% 6,05% 6,6% 

 

Gemiddelde jaarlijkse kosten 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen €8.497,- €7.368,- €7.932,- €9.061,- €9.626,- 

Discontovoet €8.497,- €7.649,- €8.065,- €8.942,- €9.400,- 

 

Dedemsvaartweg DN100 FLEXWELL 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen      

Ontwerp €12.289,- €9.831,- €11.060,- €13.518,- €14.747,- 

Aanleg €36.711,- €29.369,- €33.040,- €40.382,- €44.053,- 

Bedrijfsvoering €217,- €174,- €195,- €239,- €260,- 

      

Materiaalprijs €71.489,- €57.191,- €64.340,- €78.638,- €85.787,- 

Warmteverliezen €1028,- €822,- €925,- €1131,- €1.234,- 

Discontovoet 5,5% 4,4% 4,95% 6,05% 6,6% 

 

Gemiddelde jaarlijkse kosten 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen €8.914,- €8.290,- €8.602,- €9.226,- €9.539,- 

Materiaalprijs €8.914,- €8.095,- €8.504,- €9.324,- €9.734,- 

warmteverliezen €8.914,- €8.575,- €8.745,- €9.084,- €9.253,- 

Discontovoet €8.914,- €7.403,- €8.149,- €9.697,- €10.493,- 

 

Verhouding gemiddelde jaarlijkse kosten tussen Staal-PUR-PE en FLEXWELL 

 Basis -20% -10% +10% +20% 

Eenheidsprijzen 4,9% 12,5% 8,4% 1,8% -0,9% 

Materiaalprijs 
FLEXWELL 

4,9% -4,7% 0,1% 9,7% 14,6% 

Warmteverliezen 
FLEXWELL 

4,9% 0,9% 2,9% 6,9% 8,9% 

Discontovoet 4,9% -3,2% 1,0% 8,4% 11,6% 

 

 Indien de arbeidslonen stijgen met 20% zullen de gemiddelde jaarlijkse kosten van een DN100 FLEXWELL-leiding 

lager zijn dan de DN100 Staal-PUR-PE-leiding. 

 Indien de materiaalprijs daalt met 20% zullen de gemiddelde jaarlijkse kosten van een DN100 FLEXWELL-leiding 

lager zijn dan de DN100 Staal-PUR-PE-leiding. 

 Indien het discontopercentage daalt met 20% zullen de gemiddelde jaarlijkse kosten van een DN100 FLEXWELL-

leiding lager zijn dan de DN100 Staal-PUR-PE-leiding. 
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Gewogen gemiddelde jaarlijkse kosten. 

 Gewogen gemiddelde = 
(x%∗11,1%)+(𝑦%∗20,0%)

31,1%
 = z% 

Verhouding gemiddelde jaarlijkse kosten bij verandering van de parameters 
 

 
 
Variabele 

Nieuwe waarde gewogen gemiddelde jaarlijkse kosten 
 
              -20%                       -10%                      +10%                    +20%  

    
Eenheidsprijzen 19,7% 15,0% 7,4% 4,3% 

Materiaalprijs FLEXWELL -0,2% 5,4% 16,6% 22,2% 

Warmteverliezen FLEXWELL 7,2% 9,1% 12,9% 14,8% 

Disconteringspercentage 2,7% 7,0% 14,5% 17,8% 

 

Een daling van 20% in de investeringsprijs van de FLEXWELL-leiding resulteert dat de gewogen gemiddelde 

jaarlijkse kosten van het FLEXWELL-leidingsysteem lager zijn dan het Staal-PUR-PE-leidingsysteem. 

 

 
-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-20% -10% Basis +10% +20%

P
ro

ce
n

tu
e

le
 v

e
ra

n
d

e
ri

n
g 

[%
]

Gevoeligheid van de procentule verandering  per  
invoervariabele

Eenheidsprijzen

Materiaalprijs FLEXWELL

Warmteverliezen
FLEXWELL

Disconteringspercentage


