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Woonagenda & Routekaart
In het voorjaar van 2017 heeft Aedes met haar leden 
de Woonagenda 2017-2021 vastgesteld. Een van 
de onderwerpen hierin is de verduurzaming van het 
corporatiebezit. Corporaties spraken af om in 2018 een plan 
aan te leveren hoe zij een CO2-neutrale woningvoorraad 
bereiken in 2050. Daarvoor heeft Aedes de Routekaart CO2-
neutraal 3.0 ontwikkeld. Deze routekaart geef elke corporatie 
inzicht in de eigen opgave met het eindstip op de horizon: 
“CO2-neutraal 2050”.  Iedere corporatie ontvangt direct na 
het uploaden een individuele rapportage.

Deadline
De routekaart kunt u invullen en uploaden tot dinsdag 1 mei 
2018. Indien u de routekaart meerdere malen hebt ge-upload, 
dan onthoudt het systeem de meest recente versie. 

Wat levert de routekaart u op?
De routekaart helpt u aan de hand van vier scenario’s om op 
strategisch niveau uw duurzaamheidsopgave uit te zetten. Op 
maat voor uw eigen corporatie en uw lokale partners. U krijgt 
een overzicht van de mix van maatregelen die in de lokale 
situatie nodig is om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit 
te hebben plus inzicht in het daarvoor benodigde budget. U 
krijgt ook een beeld van de hoeveelheid CO2-uitstoot die de 
corporatie met deze mix van maatregelen zelf op de woning 
bespaart én van het restant CO2 dat woningen uitstoten. U 
kunt deze inzichten ook goed gebruiken bij het maken van 
prestatieafspraken. 

Wat levert het de sector op?
De routekaarten geven ons een beeld van onder meer de 
aantallen duurzame woningen, de CO2-besparing en het 
restant aan CO2-uitstoot in de sector. Daarmee kunnen wij 
samen in gesprek over onze werkelijke opgave. Zo kunnen 
wij de markt gericht uitdagen om met nieuwe, slimme en 
betaalbare duurzaamheidsmaatregelen te komen. En kunnen 
wij elkaar helpen om ons opdrachtgeverschap te vernieuwen 
en op zoek te gaan naar regionale vormen van samenwerking 
om de markt te benaderen. En kunnen we aan overheden en 
andere stakeholders duidelijker maken wat onze ambitie is en 
wat we van hen nodig hebben.

Realistisch invullen
De routekaart werkt het beste als hij realistisch wordt 
ingevuld. Gebruik de huidige (technische) kennis en 
mogelijkheden en anticipeer niet op mogelijke kostendalingen 
en innovaties in de toekomst. Zo krijgt u een werkelijk 
overzicht van de maatregelen en het benodigde budget 
om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. De 
routekaart maakt ook duidelijk dat corporaties hier andere 
partijen bij nodig hebben. Samenwerking met bijvoorbeeld 
gemeenten, netbeheerders en warmteleveranciers over 
gebiedsgerichte maatregelen is nodig om duurzame 
energieopwekking buiten de woning te realiseren. 

Routekaart & Aedes-Benchmark
De routekaart maakt net zoals de Aedes-benchmark gebruik 
van de Shaere-data. De Aedes-benchmark en de routekaart 
zijn nadrukkelijk twee aparte instrumenten. De routekaart 
gaat over toekomstige plannen; de Aedes-benchmark is altijd 
gebaseerd op gerealiseerde prestaties uit het verleden. Wel 
gebruiken beide instrumenten het Aedes-benchmarkcentrum. 
De rapportage die een corporatie krijgt, heeft geen relatie 
met de A, B, of C-scores van die corporatie in het prestatieveld 
Duurzaamheid van de benchmark. De routekaart is bovendien 
alleen voor de eigen corporatie inzichtelijk.
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Aedes-benchmarkcentrum

Routekaart-pagina

U logt in op het Aedes-benchmarkcentrum en kiest op de  
landingspagina voor Routekaart CO2.

Indien u de groene knop Routekaart CO2 niet kunt zien, dan 
kunt u op de deze pagina lezen hoe u dit kunt aanpassen.

I: Lees instructies 
U kunt hier dit document downloaden.

II: Download Excel-bestand 
Indien uw corporatie de gegevens heeft aangeleverd aan 
Shaere (voor de Aedes-benchmark 2017), dan kunt u hier 
een Excel-bestand downloaden met daarin het bezit van uw 
corporatie. 
U kunt vervolgens verder gaan met de stappen in het excel 
document.

Indien uw corporatie geen gegevens heeft aangeleverd, dan kunt 
u op de deze pagina lezen hoe u gegevens kunt aanleveren.

Na het invullen van het Excel-bestand keert u terug naar het 
Aedes-benchmarkcentrum.

III: Upload ingevulde Excel-bestand
Als u klaar bent met invullen, uploadt u het Excel-bestand op 
de Routekaart-pagina in het Aedes-benchmarkcentrum. Zo 
deelt u de resultaten met Aedes. 

Excel-bestand invullen
Op deze pagina kunt u de stappen  volgen om het excel-
bestand in te vullen.
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IV: Bekijk samenvattend rapport
Nadat u het excel-bestand heeft ge-upload, kunt u een 
samenvattend rapport downloaden. 
Als u dit rapport wilt bewaren, moet u dit opslaan, want 
een nieuwe  upload van het excel-bestand overschrijft het 
voorgaande rapport. 

http://abc.databank.nl


Excel Routekaart 3.0

Stap 1 
Na openen moet u eerst Bewerken inschakelen aanklikken. Hiermee worden de 
werkbladen gevuld, zodat u het excel kunt aanpassen.
Op het tabblad Start in het excel staat een uitgebreide uitleg van deze stappen.

Stap 2 
Op het werkblad Scenariokeuze kunt u voor verschillende combinaties van 
kenmerken het default-scenario overnemen of overschrijven.  
Zie deze pagina voor een toelichting op de scenario’s.

Stap 3 
In het werkblad Complexen zijn de complex-gegevens van uw corporatie 
te vinden. In kolommen D, E en F vult u portefeuillelabel, externe 
warmtevoorziening en eigendom in. Vervolgens wordt het default-scenario 
(afkomstig uit het werkblad Scenariokeuze) ingevuld. 

Zijn er complexen waarvoor u toch een ander scenario wilt kiezen, dan kunt u dat 
per complex wijzigen in kolom M. 

Stap 5
Op het werkblad Resultaten zijn de belangrijkste 
indicatoren te vinden op corporatieniveau 
en uitgesplitst naar eengezinswoningen en 
meergezinswoningen. 

Hier kunt u ook nog aangeven hoeveel 
nieuwbouwwoningen uw corporatie van plan is om te 
bouwen tot en met 2050. 

Kolom D, E, F Kolom Q Kolom AEKolom M

Stap 4 
In het werkblad Complexen is ook de mogelijkheid ingebouwd om aan te 
geven voor welke complexen u de scenario’s wil laten uitvoeren in uiterlijk 
2021, zodat zichtbaar wordt wat het uitvoeren bijdraagt aan het behalen van de 
sectordoelstellingen (gemiddeld label B).  Dit kan in kolom Q.

Tenslotte is er een vrij veld Opmerkingen in kolom AE toegevoegd waarin u 
notities kwijt kunt.
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In het Aedes-benchmarkcentrum kunnen coördinatoren elke 
medewerker met een account Routekaartbeheerder maken. 
Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

1. Nadat u bent ingelogd, gaat u rechtsbovenaan naar mijn 
account.

2. Onderaan het scherm staan de gebruikers van uw 
corporatie.

4. Op het scherm dat verschijnt (zie hiernaast) kunt u helemaal 
onderaan aanvinken of deze persoon Routekaartbeheerder 
mag worden.
Vervolgens klikt u op (a.) Add new user of (b.) Opslaan.

De knop naar de Routekaart CO2 verschijnt nu op de 
landingspagina van de Routekaartbeheerder.

Het is toegestaan om meerdere gebruikers Routekaartbeheerder 
te maken, maar we raden aan om hier terughoudend in te zijn. 
We adviseren maar één gebruiker Routekaartbeheerder te 
maken. De aanpassingen in de Excel-file die vervolgens wordt 
ge-upload door een Routekaartbeheerder overschrijft een 
voorgaande versie. Als er meer Routekaartbeheerders zijn, 
moeten zij dat onderling goed afstemmen.

3. (a.) Als de beoogde Routekaartbeheerder niet in de lijst 
staat, klikt u op Nieuwe gebruiker toevoegen.
(b.) Als de beoogde Routekaartbeheerder wel in de lijst staat, 
klikt u  op wijzig.
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Scenario’s
De routekaart bestaat uit vier 
scenario’s die uiteindelijk leiden tot 
CO2-neutrale woningen. Bij drie 
routes zijn daar externe bronnen voor 
nodig.

Scenario A:  Maximaal isoleren binnen 
bestaande schil. 
Scenario B:  Extra isoleren bovenop 
mogelijkheden bestaande schil. 
Scenario C:  Dit scenario omvat 
de maatregelen uit scenario A en 
voegt hier installatietechnische 
maatregelen voor opwek van elektra 
en warmte aan toe. Dit zijn in ieder 
geval zonnepanelen. Daarnaast past bijvoorbeeld ook een lage 
temperatuurverwarming in dit scenario.
Scenario D:  Dit scenario gaat uit van scenario B en voegt hier het 
opwekken van de resterende energiebehoefte aan toe. Hierdoor 
ontstaat een nul-op-de-meter woning. 

De routekaart gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van 
corporaties en andere partijen, waarbij een ‘eigen’ en ‘gedeelde’ 
opgave wordt bepaald. In de routekaart geeft u voor 18 verschillende 
combinaties van kenmerken het volgens u meest voor de hand 
liggende scenario. Aedes geeft een aantal default-scenario's. 
Daarmee willen wij u helpen bij uw afwegingen. Deze kunt u 
overnemen of overschrijven. 
De default-scenario’s die Aedes adviseert zijn ambitieus, maar 
houden rekening met een aantal logische afwegingen. Deze 
afwegingen leggen we hier kort uit. 

Verschil VVE/ Huur: 
Het verschil tussen VVE en huur is gemaakt omdat in een VVE-
complex de particuliere woningen moeten worden meegenomen 
in hetzelfde verduurzamingsconcept. Duurdere concepten zullen 
lastig te financieren zijn voor de particuliere huiseigenaren in het 
complex. Aedes adviseert corporaties daarom om voor de gemengde 
complexen te kiezen voor de goedkopere scenario’s A en C. 

Externe Warmtevoorziening: 
Het verschil tussen wel of geen externe warmtevoorziening is 
gebaseerd op de afweging niet te kiezen voor een all-electric NOM 
variant indien er een warmtevoorziening in de wijk mogelijk is. 
Aedes adviseert in die gevallen om scenario’s A, B of C te kiezen als 
meest logische combinatie met een externe warmtevoorziening, 
zodat de maatschappelijke kosten ook laag blijven. 

Portefeuillestrategie: 
Het default-scenario van Aedes is ambitieus en maakt daarom 
in de gevallen dat er geen externe warmte is de keuze voor het 
NOM-scenario. Wanneer er wel een externe warmtevoorziening 
is, maakt het default-scenario onderscheid tussen woningen met 
een renovatielabel en woningen met een doorexploitatie,- of 
verkooplabel. Een renovatie vindt meestal plaats in een woning die 
corporaties willen behouden voor de toekomst en daar passen de 
verdergaande scenario’s B en D goed bij. Voor de andere woningen 
is het behoud van de woning voor de toekomst mogelijk nog niet 
vastgesteld. Daar passen de minder vergaande scenario’s A en C 
beter bij.
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Geen aanlevering
Indien uw corporatie geen Shaere-gegevens heeft aangeleverd voor 
de Aedes-benchmark, dan krijgt u een ander scherm te zien (zie 
hieronder).

U kunt hier een excel-bestand downloaden, waarin u uw complexen 
met een aantal woningkenmerken kunt opnemen. Dit ingevulde excel-
bestand kunt u mailen naar routekaart@aedes.nl, 
zodat u vervolgens het reguliere traject op de vorige pagina kunt 
doorlopen.
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