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Wie zijn de deelnemers aan dit event?
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AARDGASVRIJE WONINGEN
MARIJKE MENKVELD

FOTO NETBEHEER NEDERLAND



Waarom woningen aardgasvrij? 

Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 

Hoe wordt dat georganiseerd? 

Wat kun je als woningeigenaar op dit moment zelf al doen?  
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INHOUD



Doelstelling van Nederland is om de emissie van 
broeikasgassen die bijdragen aan 
klimaatverandering te verminderen met 49% in 
2030 ten opzichte van 1990 (de rechter heeft de 
staat hieraan gehouden op verzoek van Urgenda)

Alle sectoren moeten daaraan bijdragen, ook 
woningen!

Grootste deel energieverbruik woningen is 
aardgasverbruik, CO2 emissie aardgasgestookte 
ketels. 

Uit klimaatakkoord 2019:
• In 2050 alle 7 miljoen bestaande woningen 

zonder aardgas. 
• Te beginnen met 1,5 miljoen woningen in 2030. 
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WAAROM WONINGEN AARDGASVRIJ? 



In plaats van verwarming van woningen met  een aardgas gestookte CV ketel zijn de 
alternatieven:
1. verwarming met een elektrische warmtepomp, all-electric woning 
2. warmtelevering uit een warmtenet
3. Groen gas of waterstof door bestaande gasnet.
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WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN? 



Groen gas is gas gemaakt uit biomassa: slib, GFT afval, mest of hout. 
Nu nog maar beperkt beschikbaar: 0,3% van het gasverbruik in Nederland (CBS). 

Voor toepassing op grote schaal is innovatieve vergassingstechnologie nodig. 

Waterstof eerst maken via elektrolyse van water 
met elektriciteit uit zon of wind. 

Alleen zinvol als elektriciteit op dat moment 
niet direct gebruikt kan worden. 

Ook andere sectoren die waterstof nodig hebben: 

industrie, transport. 
Wel kleine experimenten om veiligheid te testen. 

Groen gas en waterstof zijn tot 2030 geen optie voor verwarming van woningen. 
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GROEN GAS OF WATERSTOF? 
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WARMTENET Warmtebron:
• Biomasacentrale
• Aardwarmte 
• Restwarmte
• Aquathermie

Waar kan dit? 
• Hoge kosten warmteleidingen
• Veel warmtevraag nodig
• Collectieve oplossing kan alleen als (bijna) 

iedereen meedoet

Wat betekent het voor de bewoner?
• elektrisch koken
• geen CV ketel
• veilig want geen gas in huis
• 1 leverancier, niet switchen
• NMDA tarieven en bijdrage aansluitkosten
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ALL ELECTRIC MET WARMTEPOMPEN

Tussen buitendeel en binnendeel stroom een koudemiddel. 
Het koudemiddel verdampt door warmte uit buitenlucht tot een gas. Door compressie koelt het gas af en 
condenseert, daarbij komt warmte vrij. Die warmte wordt gebruikt in huis. 

Warmtepomp levert warmte van 40 a 50 graden Celsius
Daarom moet een woning goed geïsoleerd zijn! Mogelijk aanpassing nodig aan radiatoren. 



Proeftuingemeenten krijgen geld van het Rijk om 
een dorp, wijk of buurt aardgasvrij te maken. 

In 2018 gestart met 27 gemeenten, in 2020 nog 
eens 19 erbij, in 2021 nog nieuwe ronde. 

Doel is 40.000 woningen aardgasvrij te maken en  
te leren hoe dat moet. Tot nu toe 614 woningen van 
het aardgas gehaald. 

Lessen gaan over:
Regierol van gemeenten

Hoe kom je tot een betaalbaar aanbod

Betrekken bewoners vraagt zorgvuldig proces
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PROEFTUINEN 
AARDGASVRIJE WIJKEN



Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om een  transitievisie warmte te maken: een plan 
om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen. Zo’n 20 van de 350 gemeenten hebben dat tot 
nu toe gedaan, waaronder Heiloo! 
Gemeente Heiloo heeft in november 2020 Visie Aardgasvrije Wijken vastgesteld in gemeenteraad: Visie-
aardgasvrije-wijken-Heiloo-nov2020.pdf

Daarin zijn de kansrijke wijken aangewezen waar de gemeente het proces wil starten. 

Gemeente heeft regie, wil werken aan eerste projecten in kansrijke wijken om zo te leren voor volgende 
projecten. Zij maken per wijk een wijkuitvoeringsplan met daarin:

Ontwerp met technische keuzes 

Financieel plaatje inclusief mogelijke subsidies van het Rijk

Toewerken naar een concreet aanbod voor eigenaren van woningen of gebouwen. 
Overstap naar aardgasvrij is voorlopig nog vrijwillig. Bewoners hebben keuzevrijheid om zelf een 
alternatief te kiezen, maar een collectieve oplossing kies je samen. 
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HOE WORDT AARDGASVRIJ WONEN GEORGANISEERD? 

https://www.heiloo.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Heiloo/klimaat-milieu-natuur/Visie-aardgasvrije-wijken-Heiloo-nov2020.pdf


Zuinig stoken: bijvoorbeeld niet stoken bij afwezigheid. 
Warmtevraag van je woning beperken door isolatie:

Isolatie van dak, gevel of spouwmuur, vloer 
HR++ glas of driedubbelglas 

Denk ook aan goede ventilatie bij isoleren van woning!

Als je je badkamer gaat verbouwen: warmteterugwinning van warmte uit afvoer douche
Ga je de woonkamer verbouwen? Kies vloerverwarming. 

Bij vervanging keuken of kookplaat: kies voor elektrisch koken
Bij vervanging ketel: overweeg een warmtepomp
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WAT KUN JE ZELF ALS WONINGEIGENAAR NU AL DOEN? 



Subsidie voor isolatie en warmtepomp: 20% van investering
ISDE subsidie: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | RVO.nl | Rijksdienst

• 2 isolatiemaatregelen of 1 isolatiemaatregel plus warmtepomp/zonneboiler of aansluiting op warmtenet
• minimaal aantal m2, en minimale isolatiewaarde

• uitvoering door bouwinstallatiebedrijf, niet doe het zelf

• subsidie achteraf

Geld lenen voor investering: Het Nationaal Warmtefonds- Energiebespaarlening
Persoonlijke lening met 2% rente voor 20 jaar

Vooraf aanvragen!
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SUBSIDIE EN LENING MOGELIJK!

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.energiebespaarlening.nl/


BEDANKT VOOR
UW AANDACHT



Alternatieven voor aardgas?
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WAT BETEKENT ‘ALL ELECTRIC’?

• Dat de verwarming d.m.v. stroom geleverd wordt 
• En ook de warmwater voorziening met stroom geleverd wordt



www.renergize.nl

WONINGEN YPESTEIN

• 1822 woningen 
• 69% is eengezinswoning, 31% een meergezinswoning (appartement). 

• Het gemiddeld gasverbruik: 1120 m3 per woning
• meergezinswoningen: 660 m3/woning per jaar 
• eengezinswoningen in Ypenstein:

• 1070 m3 voor een tussenwoning, 
• 1240 m3 voor een hoekwoning, 
• 1490 m3 voor een 2-onder 1 kap woning 
• 2150 m3 voor een vrijstaande woning. 

• 1 m3 gas: gelijk aan 10 kWh aan energie
• Bij 1.240 m3  gas: 12.400 kWh aan energie
• Normaal stroom verbruik: 3.400 kWh/jaar
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WELKE OPTIES ZIJN ER VOOR ALL-ELECTRIC?

• Straalkachel / elektrische kachel 
• Met elektrische boiler of doorstroomverwarmer

• Infrarood panelen
• Met elektrische boiler of doorstroomverwarmer

• Elektrische CV ketel
• Warmtepomp systeem

• Met eigen boilervat



www.renergize.nl

ELEKTRISCHE KACHEL OF IR PANELEN

• Stroom in, warmte straling uit
• Kachel of paneel per ruimte nodig

• Relatief hoog stroom verbruik

• Voor tapwater
• Elektrische boiler of doorstroomverwarmer nodig



www.renergize.nl

CENTRAAL: ELEKTRISCHE KETEL OF WP SYSTEEM

• Elektrische CV ketel
• Zeer goede isolatie aanbevolen
• Relatief hoog stroom verbruik

• Warmtepomp systeem
• Wordt al veel toegepast bij nieuwbouw
• Werkt op stroom, levert warm water
• Of: lucht-lucht warmtepomp

• Hoe zit dit bij bestaande bouw?



www.renergize.nl

WARMTEPOMP?

• Levert water van ongeveer 38°C (hoger is mogelijk)
• Onttrekt warmte uit een bron

• Bron:
• Buitenlucht
• Restwarmte 
ventilatielucht
• Water

• Bodem
• PVT
• Oppervlakte-
water

Bron Warmtepomp Afgiftesysteem

Kan zeer efficient zijn: met 1 kWh stroom kan de WP 5 kWh warmte leveren



www.renergize.nl

WARMTEPOMP SYSTEMEN

• Bron: lucht
• Buitenunit haalt warmte uit lucht
• Veel bij nieuwbouw
• Geluid
• In winter: hoger stroomverbruik

• Afgifte in woning:
• Warm water 
• Of warme lucht

• Dan aparte elektrische boiler nodig voor tapwater
Lucht-lucht 
warmtepomp 
systeem
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WARMTEPOMP SYSTEMEN

• Bron: water
• Meestal uit bodembron
• Voordeel: ook bij koude lucht is water uit bodem nog relatief 

warm
• Nadeel: bodembron boren duur
• Vooral bij kantoren of grotere complexen

• Andere bron mogelijk: PVT van je eigen dak
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WARMTEPOMP SYSTEMEN

• Bron: water
• PVT van je eigen dak
• Zonnepaneel met plaat met kanaaltjes
• Vloeistof in kanaal warmte op
• Aangesloten op warmtepomp
• Opslag mogelijk via een ‘warmtehek’ of waterzak

Bron Warmtepomp Afgiftesysteem



www.renergize.nl

WARMTEPOMP SYSTEMEN

• Bron: water
• Oppervlaktewater (Aquathermie)
• Warmte uit water wordt opgeslagen in bodem en in de winter benut. 
• Veelal met lokaal warmtenet
• Relatief dure infrastructuur



www.renergize.nl

SAMENGEVAT

Type systeem In de woning Tapwater Overig

Lucht-water 
warmtepomp

Aangesloten op 
bestaande CV circuit

Ook warm tapwater Geluid? Nieuwe buitenunits 
stiller en mooier

Lucht-lucht 
warmtepomp

Meerdere afgifte units in 
woning

Aparte elektrische boiler voor 
warm water

idem

Water-water 
warmtepomp:
- Bodembron
- PVT
- Aquathermie

Aangesloten op 
bestaande CV circuit

Ook warm tapwater - Bodembron prijzig
- PVT per woning mogelijk
- Relatief dure infrastructuur
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VERHOUDING T.O.V. EEN NIEUWE CV KETEL

• Investering CV fors lager
• Bij PVT systeem energierekening fors lager

• Op termijn van 15 jaar vergelijkbaar:

• Op lange termijn fors goedkoper:
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SAMENVATTING

• Voor ‘all electric’ warmtepomp systemen meest kansrijk

• Goede COP gedurende het jaar 

• Individuele systemen - afhankelijk van woning, 
energiebehoefte en wensen:

• Lucht WP
• Water WP o.b.v. PVT

• Collectieve systemen:
• Water-water warmtepompen met lokaal distributie netwerk



Aardgasvrij worden
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verwarmen?
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Afsluiting
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In de chat gestelde vragen

• In Ypestein veel woningen met heteluchtverwarming, dus geen CV met radiatoren. 
Hoe dat "om te zetten"? Er is inmiddels een systeem van Brink, waarbij verwarming 
wordt gecombineerd met warmteterugwinning. De verwarming is nu standaard een 
CV-ketel, maar die zou ook vervangen kunnen worden door een warmtepomp.

• Hoe ga je met warm water om want om legionella te voor komen heb je minimaal 
60C nodig? Dat kan middels een elektrisch boiler, maar een doorstroomsysteem 
hoeft wellicht niet aan de 60C te voldoen.

• Waarom starten met Ypestein? De wijk die in verhouding met oudere wijken minder 
gas verbruikt. Als oudere wijken worden aangepakt geeft dit toch over het geheel 
een grotere reductie? Ypestein is gekozen omdat de isolatie-opgave beperkt is.
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• Zijn er ombouwsets om bestaande PV-systemen tot PVT om te bouwen? Ja, te zien 
in onze winkel in ‘t Loo.

• De film “Het Paradijs op Aarde begint in Nederland” geeft verdiepend inzicht over 
de uitdagingen en kansen die de energietransitie woningeigenaren oplevert, is te 
bekijken via deze link.

• Worden in die gasloze nieuwbouwwijken wel leidingen gelegd voor evt. later? Nee, 
er worden in de praktijk geen gasleidingen gelegd. 

• Kan ons stroomnet zo'n vervijfvoudiging van verbruik wel aan naast dat steeds meer 
elektrische auto's zullen worden aangeschaft? Nee, dat zal in veel gevallen niet 
lukken. Daarom is isolatie noodzakelijk en zullen de accu’s van auto’s aan het 
stroomnet gekoppeld worden om als buffer te dienen.
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https://youtu.be/VBBgYGQxUVM

