
All-eleCtric
alternatieven voor aardgas

Een ‘All-Electric’ oplossing betekent dat alle warmte voor de woning 
wordt gemaakt uit elektriciteit. Dit kan met:
nn Warmtepomp: deze haalt warmte uit de bodem of uit de lucht
nn Infraroodverwarming: straling die zorgt voor een comfortabele 

warmte

nn Met een warmtepomp kan de woning ook gekoeld worden
nn Vloerverwarming en wandverwarming worden vaak als 

comfortabel ervaren
nn Warmtepomp: relatief lage gebruikskosten (wel hoge 

investering)
nn Infraroodverwarming: relatief lage investering (wel hogere 

gebruikskosten)
nn In de toekomst slim te combineren met opslag van 

elektriciteit in de elektrische auto
nn Met een ‘hybride’ warmtepomp (een gecombineerd 

systeem met gasketel) kan relatief goedkoop al een grote 
CO

2
-winst gehaald worden

nn Zeer goede isolatie van de woning noodzakelijk, dus hoge 
isolatiekosten

nn Warmtepomp: hoge investering (wel relatief lage 
gebruikskosten)

nn Infraroodverwarming: hogere gebruikskosten (wel 
relatief lage investering)

nn  Het elektriciteitsnet moet verzwaard worden bij 
grootschalige toepassing van ‘All-electric’

nn Bij massale toepassing van ‘All-electric’  
is het niet zeker dat er voldoende  
groene stroom gemaakt kan worden  
in Nederland

AFGIFTESYSTEEM

Voor warmtepompsystemen zijn 
speciale radiatoren noodzakelijk, 
of er moet gebruik gemaakt 
worden van vloerverwarming of 
wandverwarming.

Voor infraroodverwarming worden 
panelen gebruikt die aan of in het 
plafond bevestigd worden. Het 
is ook mogelijk om de panelen 
in de wand of in een spiegel te 
verwerken.

WONINGISOLATIE

Een zeer goede isolatie van de 
woning is noodzakelijk. Een label 
B is het minimale, een label A of 
A+ is beter.

CO
2
-UITSTOOT

De CO
2
-uitstoot is afhankelijk van 

de manier waarop de elektriciteit 
gemaakt wordt. Zonnepanelen en 
groene stroom zijn CO

2
-neutraal. 

Grijze stroom is nu nog niet CO
2
-

neutraal, maar zal in de komende 
jaren steeds groener worden.

‘All-electric’ oplossingen leveren altijd warmte op lage 
temperatuur. Dit betekent dat het altijd nodig is 
om woningen zeer goed te isoleren voordat 
een ‘All-electric’ oplossing toegepast kan 
worden.

Een ‘All-electric’ oplossing 
is alleen CO

2
-neutraal als de 

elektriciteit zelf duurzaam 
wordt opgewekt (bijvoorbeeld 
met zonnepanelen) of als er 
gebruik wordt gemaakt  
van groene stroom.

Wat is ALL-ELECTRIC?

KENMERKEN

VOORDELEN NaDELEN



Hernieuwbaar 
gas In plaats van aardgas kan ook biogas of ‘synthetisch’ gas gebruikt worden. Omdat 

hiervoor geen CO
2
 uit de aarde hoeft te worden gehaald, wordt de hoeveelheid 

CO
2
 in de lucht niet groter. Op die manier is het gebruik van hernieuwbaar gas dus 

CO
2
-neutraal. In principe kan het huidige gasnetwerk ook gebruikt worden voor 

biogas of synthetisch gas en kunnen ook de bestaande ketels gebruikt worden. De 
beschikbare hoeveelheid biogas is echter zeer gering en er is ook niet genoeg te 

maken voor de volledig warmtevoorziening. Synthetisch gas 
kan in de toekomst beschikbaar komen, maar is nu nog 

veel te duur om te kunnen gebruiken.

nn Er is veel ervaring met het gebruik 
van gas

nn De leidingen en ketels zijn al 
aanwezig

nn Weinig aanpassingen aan woning 
noodzakelijk, maar door hoge prijs 
wel goede woningisolatie nodig.

nn De overproductie van energie uit 
duurzame elektriciteit kan worden 
opgeslagen in synthetisch gas

nn Er is veel te weinig biogas 
beschikbaar

nn De bron van het biogas is niet altijd 
duurzaam (mest uit intensieve 
veehouderij)

nn Synthetisch gas is voorlopig nog veel 
te duur

nn Niet alle bronnen van biogas worden 
als duurzaam beschouwd (discussie 
over mest uit intensieve veehouderij)

Biogas kan bijvoorbeeld gemaakt 
worden uit mest, uit huishoudelijk 
afval of uit rioolslib.

Synthetisch gas kan bijvoorbeeld 
gemaakt worden uit CO

2
 en 

waterstof.

alternatieven voor aardgas

AFGIFTESYSTEEM

De bestaande ketels en 
radiatoren kunnen gebruikt 
worden.

WONINGISOLATIE

Extra isolatie is niet per sé 
noodzakelijk, natuurlijk is 
goede isolatie wel belangrijk 
om het energiegebruik te 
beperken en om de kosten in 
de hand te houden.

CO
2
-UITSTOOT

Voor biogas en synthetisch gas 
hoeft geen gas uit de aarde 
te worden gehaald, het voegt 
daarom geen CO

2
 aan de lucht 

toe en is daarom CO
2
-neutraal.

 

KENMERKEN

Wat is HERNIEUWBAAR GAS?
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Warmtenet
alternatieven voor aardgas

Een warmtenet kan gebruikt worden om warm water 
naar de woning te brengen. Dit kan restwarmte zijn van 
een bedrijf of elektriciteitscentrale of het kan duurzaam 
opgewekte warmte zijn, bijvoorbeeld van de verbranding 
van houtsnippers of afkomstig van aardwarmte 
(geothermie).

Een warmtenet kan gebruikt worden voor water 
van hoge temperatuur (bijvoorbeeld 70 of 

90 graden), maar ook voor water van 
lage temperatuur (bijvoorbeeld 40 

graden).

nn Bekende en bewezen techniek
nn Bij hoge temperatuurnetten is de 

noodzakelijke aanpassing aan 
woningen beperkt

nn Flexibiliteit in bronnen is mogelijk
nn Kan gecombineerd worden met 

warmteopslag

nn Duurzame (CO
2
-vrije) bronnen zijn 

maar beperkt beschikbaar
nn Aanleg warmtenet vergt grote 

investering
nn Kan de keuzevrijheid van bewoners 

beperken
nn Bij lage temperatuurnetten zijn 

wel goede isolatie en vloer- en/of 
wandverwarming nodig

AFGIFTESYSTEEM

De bestaande radiatoren kunnen 
gebruikt worden

VEREISTE WONINGISOLATIE

Geen extra eisen voor de isolatie

ENERGIEKOSTEN VOOR DE BEWONER

In principe vergelijkbaar met 
kosten aardgas

CO
2
-UITSTOOT

Afhankelijk van de warmtebron

nn Restwarmte van bijvoorbeeld 
industrie, landbouw, 
afvalverbranding of 
datacenters

nn Biomassa, zoals bijvoorbeeld 
houtsnippers

nn Aardwarmte (geothermie)
nn Warmte uit oppervlakte-  

of afvalwater
nn Zonnewarmte

KENMERKEN

Wat is een warmtenet?
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Stand van zaken 
Transitievisie warmte 
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Paden naar CO2-arm  



Systeemkeuzes per buurt 



Wat is de opgave? 

Een gestructureerde aanpak om alle gebouwen in de 109 
buurten van Eindhoven voor 2050 van aardgasvrije warmte te 
voorzien. 



Waarom? 

• Maakt geïntegreerde planning en gezamenlijke focus van 
betrokkenen mogelijk (gemeente, corporaties, 
netbeheerder) 
 

• Geeft duidelijkheid aan bewoners, bedrijven en 
ontwikkelaars 
 

• Is eis vanuit de rijksoverheid ihkv het klimaatakkoord 
(“transitievisie warmte”) 



Transitievisie warmte 

Hierin legt de gemeente het tijdspad vast wanneer welke wijk 
wordt verduurzaamd (van het aardgas afgaat en overgaat 
naar duurzame warmtebronnen) en welke duurzame 
alternatieven er mogelijk zijn.  



109 buurten 

Vereiste tempo: 
• Stel: het traject per buurt duurt nu 8 jaar en vanaf 2030 

5 jaar 
• De laatste buurten moeten dan 2045 starten 

 
 

• 2018:   3 pionierbuurten gestart (3) 
• 2019 – 2030  elk jaar 2 buurten starten (24) 
• 2031 – 2045 elke jaar 5 of 6 buurten starten (82) 



2050 Nu 2030 2040 

Gaskraan 
Groningen 

dicht 

Nederland 
aardgasvrij 

Nieuwbouw 
geen aardgas 

meer 

2021 

Transitievisie 
warmte 

Energietransitie 
2019 

Wanneer moet wat? 



Bronneninventarisatie 



Bronneninventarisatie 



Bronneninventarisatie 



Bronneninventarisatie 



Bronneninventarisatie 



Sessie 4 – meedenkteam Sintenbuurt

Eindhoven, 23 januari 2019
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Agenda

2

1. Welkom

2. Voorstellen Yvette

3. Proces, planning en onderwerpen
3a – proces

3b – website en app
3c – privacy en presentielijst

4. Alternatieven voor aardgas (Het EnergieBureau)

5. Transitievisie warmte (Gemeente Eindhoven)

6. Omons



2. Voorstellen Yvette

3

Yvette Marijnissen

Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

06 28 91 98 77

mailto:yvette@buurkracht.nl
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3a. Proces
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Bestaande wijksituatie in kaart brengen

Welke alternatieven voor warmte bestaan er? 
Welke alternatieven gaan er een optie zijn voor onze buurt?

Welke archetypes zijn er in onze buurt en wat is dan de route naar aardgasvrij voor dit 
specifieke archetype? Welke stappen zijn de komende jaren al realistisch?

Welke financieringsopties en subsidies zijn er?

Bewoners inzicht verschaffen in een technische tool, waarmee terugverdientijd van 
diverse stappen inzichtelijk wordt en we animo kunnen inventariseren

Wijkbijeenkomst

Wijkbijeenkomst
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3b. Website en app



3c. Privacy en presentielijst
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4. Alternatieven voor aardgas
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Het Ven

5. Transitievisie warmte



6. Omons


