
Sessie 4 – meedenkteam ‘t Ven

Eindhoven, 6 februari 2019
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Agenda
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1. Welkom

2. Waar staan we nu?
• Planning wijkplan
• Samenvatting afgelopen sessies
• Geplande activiteiten

3. Resultaten bewonersenquête

4. Open warmtenet
• Ervaringen bewoner met warmtenet Meerhoven
• Situatie ‘t Ven

5. Vervolg en afsluiting



Aanleiding
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen 

aardgas 
meer

Wijkplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

➢ wijkplan voor 3 pionierbuurten: ‘t Ven, Sintenbuurt 
en Generalenbuurt



Waar staan we nu?
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13 nov 
2018

26 sep 2018

12 dec 
2018

9 jan 
2018



Waar staan we nu?
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13 nov 
2018

26 sep 2018

12 dec 
2018

9 jan 
2018

Belangrijke locaties en evenementen in beeld

Bewonersenquête uitgevoerd

Communicatiekanalen in beeld

Appeltaartgesprekken gepland



Waar staan we nu?
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Warmtebeeldcamera-wandeling 
voorbereid

Vragen over thema alternatieve 
warmte opgehaald

Excursie biomassacentrale 
voorbereid



Wijkplan aardgasvrij - planning
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•13 mrt meedenksessie Alternatieven techniek vervolg

•27 mrt Wijkbijeenkomst 2 Wijksituatie + techniek

• 8 mei meedenksessie Routekaarten per doelgroep

• 5 jun meedenksessie Financiële mogelijkheden

•19 jun meedenksessie Financiële mogelijkheden

• sep meedenksessie Proefdraaien Omons

• sep Wijkbijeenkomst 3 Lancering Omons

• okt meedenksessie uitkomsten omons in wijkplan

• nov meedenksessie afronden wijkplan

• dec Wijkbijeenkomst 4 Presentatie wijkplan



Geplande activiteiten
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•Warmtecamera-wandeling

donderdag 21 februari

•Excursie biomassa centrale

woe 13 februari

13 aanmeldingen

•Appeltaartgesprekken

feb/mrt



Warmtecamera-wandeling
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Enquêteresultaten ‘t Ven

Eindhoven, 6 februari 2019
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Vraag 1: Wat is uw postcode?
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Vraag 2: In welke leeftijdscategorie valt u?
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Leeftijdsverdeling respondenten enquête

Jonger dan 25 jaar 25 - 35 jaar

36 - 50 jaar 51 - 65 jaar

66 jaar of ouder Wil ik liever niet beantwoorden

Leeftijdsverdeling inwoners 't Ven volgens CBS

Tot 15 jaar 15 - 25 jar 25 - 45 jaar 45 - 65 jaar 65 jaar of ouder

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Jonger dan 25 jaar

25 - 35 jaar

36 - 50 jaar

51 - 65 jaar

66 jaar of ouder

Wil ik liever niet beantwoorden

Leeftijdsverdeling respondenten enquête

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Tot 15 jaar

15 - 25 jar

25 - 45 jaar

45 - 65 jaar

65 jaar of ouder

Leeftijdsverdeling inwoners 't Ven volgens CBS



Vraag 3: Wat is uw gezinssituatie?
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0 5 10 15 20 25

Ik woon bij mijn ouders of in een studentenhuis

Ik ben alleenstaand, zonder thuiswonende
kinderen

Ik ben alleenstaand, met thuiswonende kinderen

Ik woon samen, zonder thuiswonende kinderen

Ik woon samen, met thuiswonende kinderen

Ik wil deze vraag niet beantwoorden

Gezinssituatie respondenten



Vraag 4: De gemeente wil dat in 2050 alle Eindhovense 
woningen geen gebruik meer maken van aardgas. Weet u 
hiervan?
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84% 16%
Ik begrijp de vraag niet - 0%



Vraag 4: De gemeente wil dat in 2050 alle Eindhovense 
woningen geen gebruik meer maken van aardgas. Weet u 
hiervan?

15

0 5 10 15 20 25

Diverse media (zoals het nieuws/de krant)

Huis-aan-huis communicatie (brief gemeente of wijkblad)

Buren of contact in de wijk

Internet en/of sociale media

Bijeenkomst in de buurt

TV (het journaal)

Geen antwoord

Indien ja, hoe heeft u dat vernomen?

Let op: dit was een open vraag, dus we hebben antwoorden gecategoriseerd. Sommige mensen gaven één 
antwoord in meerdere categorieën, we hebben dan allebei geteld.



Vraag 4: De gemeente wil dat in 2050 alle Eindhovense 
woningen geen gebruik meer maken van aardgas. Weet u 
hiervan?

16

0 5 10 15 20 25

Diverse media (zoals het nieuws/de krant)

Huis-aan-huis communicatie (brief gemeente of wijkblad)

Buren of contact in de wijk

Internet en/of sociale media

Bijeenkomst in de buurt

TV (het journaal)

Geen antwoord

Indien ja, hoe heeft u dat vernomen?

Let op: dit was een open vraag, dus we hebben antwoorden gecatoriseerd. Sommige mensen gaven één 
antwoord in meerdere categorieën, we hebben dan allebei geteld.



Vraag 5: Is er al iets aan uw woning aangepast om energie 
te besparen?

17

89% 9%
Geen antwoord - 2%

(of ‘weinig’ of ‘denk het niet’)



Vraag 5: Is er al iets aan uw woning aangepast om energie 
te besparen?
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89%
0 5 10 15 20 25

rolluiken

vloerverwarming

glas (en kozijnen)

spouwmuurisolatie

dakisolatie

vloerisolatie

tochtstrips

HR-ketel

energiezuinige apparaten

energielabel A

zonnepanelen

zonneboiler

Welke energiebesparende maatregelen hebben buurtbewoners al genomen?

Let op: dit was een open vraag, dus we hebben antwoorden gecategoriseerd. Sommige mensen gaven één 
antwoord in meerdere categorieën, we hebben dan allebei geteld.



Vraag 6: Heeft u plannen om in de komende jaren 
iets aan uw woning aan te passen? (Dit hoeft niet per se over 

energie te gaan, het kan ook een geplande verbouwing zijn, of bijvoorbeeld een nieuwe keuken.)
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Verbouwplannen van respondenten

Ja Nee Weet niet/misschien Waarschijnlijk Nu mee bezig



Vraag 7: Maak de zin af. Als ik hoor dat mijn 
aardgasaansluiting gaat verdwijnen, dan denk ik...
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Worden er alternatieven bekeken om alternatief gas te gebruiken 
buiten het voorgenomen warmtenet. Oudere huizen zijn niet te 
isoleren zodat een laag temperatuur verwarming kan werken, 
zonder de authenticiteit van de woning te laten verdwijnen.

Jammer

Gaat een hoop geld kosten 
Voor milieu goede zaak maar hoe t exact voor mijn woning moet en 
wat er kan met een vooroorlogs huis is mij nog niet duidelijk

Dat gaat me veel geld kosten. 
oei.....wat betekent dat voor ons, welke alternatieven zijn er dan, 
wat gaat dat kosten en wie betaald en regelt dat? + dat het goed 
voor het milieu is

waarom?  overbodig: eerst stoppen gebruik van steenkool

wie zal het omvormen betalen???

En mijn recent gekochte nieuwe ketel dan????

Dat het veel geld gaat kosten

Dat is wacht met aanpassing 

Jammer dan kan ik mijn sfeerhaard niet meer gebruiken
Prima. Behoud ik een betrouwbaar, gelijkwaardig,  betaalbaar 
alternatief.

Goed plan. Hoe gaan we dit bewerkstelligen en wat gaat het ons 
kosten.

Hoe te koken, gashaard waarmee mijn huis deels wordt verwarmt

Wat zijn de alternatieven en wat is de tijdslijn? 

dat wordt een duur grapje om alles aan te passen

ik gebruik heel weinig gas. Dus nodig???

kost weer geld

wat gaat mij dat kosten.

?????

fraai is dat.

goed voor het milieu, maar hoe dan verder.

Maar zijn de oplossingen toereikend, werkt het naar behoren, en 
past het binnen ons budget

hoe dan verder.

Dat gaat mij veel geld kosten

Dat voor een kosteloze transitie voor eigenaren tussen €10.000 en 
€15.000 aan subsidie nodig is per woning. Dat de elektra aangepast 
moet worden in iedere woning naar een 3fase netwerk.  

dat ik moet investeren.

dat betekent nogal wat

Als dat maar goed gaat!  

daar wordt ik niet zo vrolijk van
investering om huis beter te isoleren zodat er 
ook minder energie wordt gebruikt.

dat ik een goed alternatief moet hebben

Sjit, wie gaat dat betalen
Het zal mijn t8jd wel duren omdat ik er dan 
waarschijnlijk niet meer ben....  

dat duurt nog wel even en wie gaat dat betalen

Dat gaat geld kosten

Ben benieuwd naar wat we dan krijgen...

Forse investeringen 

Welke alternatieven zijn er.

dat me dit geld gaat kosten

En dan?
ze zoeken het maar uit. In andere buurlanden 
gaan ze de mensen op het het gas aansluiten en 
hier er weer af. Waarom geen kerncentrales. 
Waar blijven de subsidies, bv. ter hoogte van 
75%.
Dat mijn elektrische installatie ontoereikend is 
geworden om de energie geleverd door het gas 
te vervangen

Groep 1: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?



Vraag 8: Maak de volgende zin af. Als de straat dan toch 
opgebroken wordt, zou ik het goed vinden om gelijk het 
volgende aan te passen...

21

Groep 2: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Update naar het meest optimale en milieu vriendelijke

Glasvezelnetwerk 

Verkeersveiligheid. Het is n 30 km straat maar dat is t vooral op papier. 

Middenberm geen hondenuitlaatterrein maar mooie groenvoorziening 

met verbod op honden uitlaten. 

Niks. Laat alles alsjeblief bij het oude. 

meer eenrichtingsverkeer-straten  rechtleggen stoeptegels  

groenstrook

aanbrengen van kokers-buizen voor huidige + toekomstige bekabeling

meer groen in de Zeelsterstraat en nieuwe energiezuinige 

straatverlichting (ons is in 2008 medegedeeld dat de lantarenpalen nog 

zeker 15 jaar mee konden, dus dat zou goede timing zijn denk ik)

Bredalaan breder maken zodat fietsers weer veilig kunnen fietsen! 

Sinds de aan- passing jaren geleden met de lage groene ijzeren hekjes, 

is het zo smal geworden dat je je tussen rijdende auto's en geparkeerde 

auto's je plaats als fietser moet bevechten. Het parkeerprobleem 

wordt ook alsmaar groter en wanneer je dan via via verneemt dat er 

een appartementencomplex direct naast jouw koopwoning komt, krijg 

je direct veel vragen o.a. over het al bestaande parkeerprobleem. En al 

die nwe bewoners dan die ook allemaal een of zelfs twee auto's 

meenemen????? Moet goed over nagedacht worden!!

Stroom aanpassen bv krachtstroom

Glasvezel erbij

Veiligere inrichting voor fietsers en minimaal 2 parkeerplaatsen per 

nieuwe woning op eigen terrein en minimaal 1 extra parkeerplaats per 

gespitst appartement. Eventueel ondergronds bij nieuwbouw plannen 

van woonbedrijf.

Glasvezel en een nieuw trottoir

Fietspad maken. Meer parkeerplaatsen

Niets. Ben tevreden over huidige lay-out van de straat. (Na veel 

aanpassingen in het verleden)

Goede internet bekabeling. 

geen idee.

wil er over nadenken

glasvezel

Regenwater en riolering apart.  

Nee, ik bepaald zelf wanneer ik ga aanpassen voor 2050

verbreden rijbanen.Iedereen fietst hier op het trottoir.  

Maatregels tegen hardrijden

De bestrating eens onder handen te nemen

Riolering. Extremer weer is ook aanpassing aan waterafvoer. 

controle riolering, glasvezel leggen en in Bredalaan ter hoogte van 

Thersia ook in de middenberm parkeervoorzieningen maken

Rioolputten worden nagekeken.  De stoep netjes wordt gelegd.  

Oplaatpunten voor auto's aanbrengen.

glasvezel aanleggen.  Goede elektra om meer vermogen te kunnen 

trekken, denk aan koken en verwarmen of elektrische auto te laden. 

Maar ook meer vermogen terug te kunnen leveren.

namelijk een alternatieve energie voorziening

Parkeerplaatsen vermeerderen,krachtstroom naar huizen doortrekken 

en glasvezel voor sneller internet

Geen idee

aanleg van glasvezel, sluit krachtstroom aan, minder parkeeroverlast 

door betaalde parkeerplaatsen

Glasvezel aan te leggen.

Indeling van de straat! Ivm parkeergelegenheid.

glasvezellijn leggen

gescheiden riolering voor regenwater en riool

Niks, ben tevreden en ik hoef niet omgekocht te worden met bijzaken. 

De wegen 't Ven opnieuw bestraten.
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Tevreden (39)

Vraag 9: Maak de zin af. Ik ben momenteel 
tevreden/ontevreden over de wijk, dit komt voornamelijk 
door...

Minder tevreden (33)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

locatie

sfeer, dorpsgevoel, buren

rustig

diversiteit

weet niet

eigen woning

overig

faciliteiten/gemeente

woongenot algemeen

Ik ben tevreden, door...

0 1 2 3 4 5 6 7 8

passiviteit van buurtbewoners

verkeer

hondenpoep

luchtkwaliteit/stank

sociale huur/studenten

winkelaanbod

geluidsoverlast

burenoverlast

vergrijzing

Ik ben ontevreden of minder tevreden, door...



Vraag 10: Voor ieder huishouden hebben deze veranderingen een 
andere betekenis. Wat voor criteria zijn voor u belangrijk? Maak de 
zin af. Ik ga van het aardgas af als...
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Groep 3: Hoe zouden jullie deze input samenvatten voor het wijkplan? Zou je op basis 
hiervan nog een aanbeveling willen doen voor de gemeenteraad?

Duidelijk wordt wat de plannen van Thuis in gaan houden en of het 

Ik mijn huis warm kan stoken. Energie bespaar

Er een goed alternatief is. Goed in de zin van betaalbaar, uitvoerbaar 

en met hetzelfde comfortniveau. 

het geen extra en/of hoge aanschafkosten met zich meebrengt

ik voldoende geld daarvoor zou hebben.

het maar weinig kost

er een betaalbaar alternatief is.

dat financieel aantrekkelijk is.

er een goed en evenredig alternatief is wat gelijk aan prijs is van wat ik 

Er gegarandeerd en geteste en beter systeem aangboden kan worden, 

wat geen verbouwing tot stand brengt van 20.000 euro als je alleen 

een ketel wil vervangen, een warmte pomp is geen passende oplossing

het echt moet.

Ik er financieel op vooruit ga

Het mij niets kost

het financieel te behappen is.

het een echt alternatief is, min of meer betaalbaar, macro Nederland 

ook zinvolle stappen gezet worden

Mijn energiekosten niet stijgen. Als er leveringszekerheid gegarandeerd 

de investeringen binnen proporties blijven, de kosten evenredig 

verdeeld worden over rijk, industrie en huiseigenaren en 

woningbouwvereningingen niet de enigen zijn die subsidies opstrijken.

Dat beter is voor het milieu en het voor te grote kosten gaat zorgen . 

Ook het gebruiksgemak mag niet onder de vergadering gaan lijden

Subside krijg 

Er n passende oplossing is die past bij vooroorlogse woning. 

Als het me niet meer dan 2.000€ kost

er financieel voordeel aan vast zit, milieuvoordeel, voor me aangepast 

financieel te verantwoorden is: goede subsidie mogelijkheden

ik daarvoor in de plaats een mooi portemonnee vriendelijk alternatief 

komt met voldoende subsidies en niet al te rigoreuze aanpassingen in 

Wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen en er niet te grote 

investetingen onzerzijds bij komen kijken. 

De gemeente dit volledig bekostigd

Er goede regelingen zijn onoverkomelijk te stappen   Financieel

Als het alternatief betaalbaar is en duurzaam

Er goede alternatieven zijn

Zie antwoord bij 7

er goede voorwaarden komen

Als er goede alternatieven zijn en dit ook financieel haalbaar is. 

Waarbij "financieel haalbaar" ook een relatief begrip is, dit zal voor 

het niet te problematisch wordt

Als de financiele consequenties te behappen zijn oa via 

energierekening.  Als huis even comfortabel is als nu ( warmte). 

Warmtepomp en houten vloeren geeft geluidsoverlast en 

warmteverlies. Is er een alternatief voor een huurketel, nu betaal ik 

een maandbedrag voor het huren van een ketel kan dat straks ook met 

Ik ga niet van aardgas af, niks kan mij overtuigen gezien mijn leeftijd 80 

het betaalbaar is onder andere de aanpassingen van de electra om te 

koken, een betaalbare voorziening voor het verwarmen van het huis. 

Conclusie: als het niet betaalbaar is om deze oude huizen op een 

goede wijze te isoleren dan heeft van het aardgas afgaan geen zin en 

zijn de plannen onuitvoerbaar en niet realistisch. In dat geval is 

Kosten te overzien zijn

ik weet dat ik een duidelijke bijdrage lever aan de de drie P’s People, 

Planet, Profit dus sociologisch, ecologisch en economisch.

Als ik voldoende geïnformeerd ben / zelf onderzocht heb wat het 

inhoud en wat het gaat kosten.

een gedegen onderzoek is gedaan wat het beste alternatief is

ik een milieuvriendelijker en goedkoper alternatief heb

Energietechnis hetzelfde of beter te behalen is en de kosten geen 

ik naar een aanleun woning of verzorging voorziening ga. Bv. de 

Het mij niets gaat kosten, incl ind. kookplaat en verwijdering 



Ervaringen bewoner Meerhoven
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Technische mogelijkheden

25Vandaag: 6 feb Volgende meedenksessie : 13 mrt



Open warmtenet en ‘t Ven
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Vervolg en afsluiting
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•woensdag 13 feb Excursie biomassacentrale

•Donderdag 21 feb Warmtecamerawandeling

•februari Appeltaartgesprekken

•woensdag 13 mrt Meedenksessie

• Alternatieven aardgas

• Proefwoningen in ‘t Ven (Thuis)

• Voorbereiding wijkbijeenkomst 2

•Woensdag 27 mrt Wijkbijeenkomst 2

• Rol meedenkteam



Vervolg en afsluiting
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•EINDE



Ervaringen 
warmtenet 
Meerhoven

2019.02.06



Gestelde vragen
● Welke ervaringen hebben jullie in Meerhoven met het warmtenet?

● In hoeverre lijkt het plan voor ’t Ven op de situatie in Meerhoven? (een bewoner heeft als als 

kanttekening aangegeven dat de woningen in Meerhoven veel nieuwer zijn dan de woningen in ’t 

Ven)

● Wat zijn de aandachtspunten die je ons als bewoners wilt meegeven?



Wie ben ik?
Stefan van der Eijk, 44 jaar, getrouwd

Persoonlijkheid: analyserend, fact-based, kritisch

Full-time baan in de IT (ik kom hier niets verkopen) 

Woon sinds december 2004 in Meerhoven

Woning was tot mei 2016 aangesloten op warmtenet van Ennatuurlijk

Voorzitter Stichting Stadsverwarming Eindhoven, vrijwilliger bij o.a. 040 energie, Duurzaam Meerhoven, 

Veldhoven Duurzaam.

Een van mijn hobbies is het verduurzamen van mijn woning (2011.04 zonnepanelen, 2016.05 

warmtepomp)

https://www.stadsverwarming-eindhoven.nl


Geschiedenis warmtenet Meerhoven
Meerhoven = voorheen grotendeels oud defensieterrein (leeg)

1997.05: tender door Gemeente Eindhoven (PNEM & NRE)

1998.06: overeenkomst Gem.Eindhoven - PNEM & NRE (reductie CO2 is een belangrijke maatstaf)

1999: eerste woningen gebouwd

PNEM en NRE zijn samen JV gestart ECM (Energie Combinatie Meerhoven)

ECM is overgenomen door ELES (Essent Local Energy Solutions)

2011: Biomassacentrale + warmtenet Meerrijk & Waterrijk (Gemeente Eindhoven)

2014: ELES afgesplitst en is Ennatuurlijk geworden



Warmtenet Meerhoven (Ennatuurlijk)
5 energie huisjes met daarin:

● 1* 0,75 MW WKK (gas)

● 2* 2 MW HR ketel (gas)

● 1* 1 MW HR ketel (gas)

● 1* 0,75 MW warmtewisselaar met biomassa centrale (2011.Q3)

Kortom: er was geen restwarmte. Restwarmte wordt gecreëerd.

Er wordt niet gerapporteerd hoeveel M3 gas er wordt verstookt / hoeveel GJ warmte van de 

biomassacentrale wordt afgenomen.

Gemeente Eindhoven heeft niet omgekeken naar afspraken / doelstellingen warmtenet.

Fabeltje dat het Ennatuurlijk warmtenet van het gas af is...

http://bit.ly/2n0Ez6a


Woningen
Overheid geeft hogere waardering aan warmtenetten = hoger “opwekrendement” in het ontwerp van de 

woningen (t.o.v. gas).

Woningen in Zandrijk zijn gebouwd met een opwekrendement van 110% voor ruimteverwarming en 100% 

voor tapwater.

Bij de bouw van de woning zijn minder energiebesparende maatregelen nodig om EPC norm te halen. 

Uitgespaarde energiebesparende maatregelen gaat naar warmtebedrijf (rentabiliteitsbijdrage).

“Warmte” woning verbruikt meer energie dan vergelijkbare “gas” woning.

Na oplevering wordt energie afgerekend met (lagere opwekrendementen (94% + 65%) + niet 

aangetoonde leiding verliezen (5% + 10%) * duurste gasprijs.



Pluspunten
Redelijk betrouwbaar paar keer per jaar storing, storingen duren 

meestal +/- 4 uur



Minpunten
Kosten: > 35% duurder dan verwarmen op gas | Geen scherpe energietarieven / overstap kortingen

Geen keuze leverancier (Ennatuurlijk):

● Onvriendelijke / onredelijke klantenservice

● Agressief / onredelijk met incasso’s / deurwaarder

● Eigen interpretatie van de wetten. Zijn er niet vies van om wetten / paragrafen in contracten 

onvolledig te citeren (=fraude?)

Veiligheid:

● Geen gescheiden circuit in de woning → lekkages kunnen gevaarlijk zijn!

● Schade door lekkages kan aanzienlijk zijn. Honderden / duizenden liters heet water!

> 90% van de warmtenetten zijn niet duurzamer dan met gas verwarmen.



Wet & regelgeving
Warmtewet

Warmtebesluit, hierin staan de formules beschreven

Warmteregeling, hierin staan de getallen die in de formules gaan

ACM drukt op F9 

en publiceert maximumtarieven:

Praktijk warmtewet: leveranciers beschermen tegen consumenten.

ACM / consuwijzer grijpt niet in bij misstanden. Enige optie: naar de rechter (tot cassatie).

https://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033940/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033862/
https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven


Verschillen
Voordeel ‘t Ven: geen nieuwbouw. woningen worden bij ontwerp niet slechter geïsoleerd.

Aandachtspunt: Na aansluiten op warmtenet zal de woning (onterecht) een beter label krijgen. Ondanks 

dat zal de energierekening stijgen.

Voordeel ‘t Ven: Nu meer kennis met het verduurzamen van woningen / betaalbare all-electric systemen. 

Meerhoven: 20 jaar geleden niet.

Voordeel ‘t Ven: iedere woning eigenaar kan zelf beslissen. In Meerhoven woningen aangesloten op 

warmtenet door projectontwikkelaars.

Nadeel ‘t Ven: ambitieuze wethouder die graag warmtenetten wil. Wat gebeurt er als hij weer weg is?



Uitdagingen voorstel ‘t Ven voor de 
consument

● Referenties open warmtenetten in Nederland?

● Maximum warmteprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Belasting op gas wordt de komende jaren 

opgevoerd. Dus ook de maximumprijs stadsverwarming.

● Erg veel experimentele zaken. Waar ben je als consument aan toe als de experimenten niet werken? 

Terug naar maximum prijzen?

● Gemeente Eindhoven geeft (toevallig?) voor het eerst korting op de GJ prijs (aantrekkelijk maken). 

Wat gebeurt er als het doel is bereikt / er een andere coalitie komt?

● Wordt salderen / terugleveren van warmte mogelijk (denk zonneboiler) voor consumenten?

● Heeft de biomassacentrale echt warmte over? Ook in de winter?

● Energielabels zijn onzin. Beter om naar echt energieverbruik te kijken. Omrekenen naar W/m2.

● Let op met LT warmtenetten → legionella. Als er een warmtepomp in de woning geplaatst moet 

worden, kan je beter een gratis bron (buitenlucht) gebruiken.

● Praktijkervaring met seizoensopslag warmte?

● Aansluitkosten warmtenet zijn niet veel goedkoper dan het plaatsen van een warmtepomp.



Aanbevelingen
● Geen haast, geen paniek.

● Verdiep je in de wet & regelgeving. Bijvoorbeeld: 

○ mag de gemeente een gasaansluiting verwijderen?

○ hoe werkt de warmtewet, hoe worden consumenten beschermd (of niet), hoe worden tarieven 

bepaald?

○ wet & regelgeving rondom het plaatsen van warmtepompen (boringsvrije zone)

● Kijken / luisteren bij mensen die al de verschillende oplossingen hebben

● Scenario’s doorrekenen

○ Wat gaat het kosten om mijn woning te verwarmen (gas / all-electric / warmte met 

gereduceerde tarieven / warmte met maximum tarieven)

○ Trend berekeningen (waar gaat het naartoe?) Spoiler: warmte is / wordt onbetaalbaar

● Plan maatregelen in bij onderhoud / verbouwingen. Kleine stapjes.



Als ik in uw schoenen zou staan...
● Maak een plan om uw woning “Paris Proof” te maken. www.parisproofplan.nl

● Doel is een comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

● Focus op basis isolatie (spouwmuur), HR++, kierdichtheid, goed ventilatiesysteem, LT radiatoren en 

koken op inductie.

● Investeer in je eigen woning. Dus niet in een CV ketel buiten de deur.

● Zorg ervoor dat je mee kan blijven doen in een landelijke, open energiemarkt.

● Sparen voor de overstap naar een warmtepomp. Kosten gaan voor de baten uit.

Mijn schaapjes staan al op het droge:

● Jaar afrekening 2016-2017: € 3,58

● Jaar afrekening 2017-2018: € 4,22

http://www.parisproofplan.nl


Links
Deze presentatie:

Presentatie ervaringen warmtepomp:

stefan.van.der.eijk@gmail.com / +31624805172

mailto:stefan.van.der.eijk@gmail.com
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notulen 

6 februari 2019 

‘t Ven 

 
locatie Theresia PleXat, Bredalaan 77, Eindhoven 

 

Aanwezig 

Aantal personen Paul Speckens, Mirjam v.d. Brand, Syl Ringeling, Hans van der Heijden, 

Geert van Bergen, Jeroen Huibers, Gerard van Bakel, Frans van Och, 
Petria Heesakkers-Hulsen, Henri Verbruggen, Tom Wolvers, Mignonne 

de Valk, Yvette Marijnissen (Buurkracht), Irmy Bran – van Paassen 

(Buurkracht), Roozbeh Nikdel (Gemeente Eindhoven) Stefan van der 
Eijk (inwoner Meerhoven en vrijwilliger 040 Energie), Lucas Mosmuller 

(Buurkracht) 

 

agenda Uitleg onderdeel 

1. Welkom 

 

 

 

Dit is de eerste sessie waar Yvette de procesbegeleiding overneemt van 

Irmy. Vandaag is Irmy er nog wel voor de laatste keer bij.  

2. Waar staan we nu? 

 

In slide 3 tot en met 6 (zie bijlage) heeft Yvette nog eens samengevat 
hoe het proces eruit ziet, wat we al gedaan hebben en waar we nu 

staan. In slide 7, 8 en 9 staan de geplande sessies voor de komende 

tijd. De geplande sessies voor de komende tijd  zijn inmiddels ook in de 

app aangemaakt. 

 

3. Resultaten 

bewonersenquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen weken hebben jullie je buren geïnterviewd en de 

resultaten online ingevoerd via SurveyMonkey. In totaal zijn er 45 
reacties binnengekomen. De resultaten hiervan zijn voor bijna alle 

vragen verwerkt en gepresenteerd op de bijeenkomst. Zie hiervoor ook 

de slides.  

 

Er waren drie vragen waarvoor de resultaten nog niet verwerkt waren. 
Hiervoor zijn jullie opgesplitst in drie groepen en zelf aan de slag gegaan 

met de volgende vragen: 

- Als je deze reacties zou moeten samenvatten, wat zou je hier 

dan van opnemen in het wijkplan? 

- Zou je op basis hiervan aanbevelingen willen doen, die je op zou 

willen nemen in het wijkplan, voor de gemeenteraad? 

- Evt. ruimte voor opmerkingen 

 

De uitwerking van de drie groepjes is ook bijgesloten in de bijlage.  
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4. Open warmtenet 

(door Stefan van der 

Eijk en Roozbeh 

Nikdel) 

 

 

 

 

 

 

In totaal gaan we twee sessies houden over alternatieven voor aardgas. 

Dit was de eerste bijeenkomst, waarbij we in het bijzonder hebben 

ingezoomd op het plan voor het open warmtenet. De eerstvolgende 

sessie (13 maart) zal gaan over andere alternatieven voor aardgas. 

 

Diversen van jullie hebben eerder uitgesproken dat jullie, vanwege de 

verhalen uit Meerhoven, wel wat zorgen hadden bij het woord 

‘warmtenet’. We hebben daarom besloten om voor deze sessie een van 
de inwoners uit Meerhoven uit te nodigen (Stefan van der Eijk). Stefan 

heeft  zijn persoonlijke ervaringen met het warmtenet in Meerhoven 

(van EnNatuurlijk) gedeeld. In een vorige sessie hebben we jullie vragen 

al opgehaald, deze had hij meegekregen als input. Zijn presentatie is 
bijgesloten in de bijlage.  

 

Daarna presenteerde Roozbeh namens de gemeente wat dat nu precies 

betekent, een open warmtenet. Ook vertelde hij over wat er nodig was 
om dit plan te laten slagen. Hij legde uit dat hij veel van de 

aandachtspunten die Stefan benoemde ook heeft gesignaleerd in 

warmtenetprojecten. Het plan voor een open warmtenet ondervangt 

deze aandachtspunten.   

5. Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

Er staan diverse activiteiten op de kalender: 

- Excursie biomassa-centrale op 13 februari (Inschrijving 

inmiddels gesloten) 

- Warmtecamerawandeling op 21 februari (Inschrijving is 
inmiddels gesloten) 

wat is er nog meer besproken 
Het plan van aanpak rondom de warmtecamera-wandeling: 

- jullie konden je eigen huis tot dinsdagochtend 12 feb 9.00u inschrijven via een online formulier 

dat jullie op 7 februari per mail ontvangen; 

- uit de aangemelde huizen formuleren we een route; 

- de deelnemende huizen ontvangen eind volgende week een poster voor achter de raam en een 

brief om zo’n 50 omliggende huizen uit te nodigen om deel te nemen aan de 

warmtecamerawandeling; 
- de warmtecamera-wandeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers van 040 Energie, waaronder 

buurtbewoner Paul Speckens. 

Roozbeh vertelde over boosters in een warmtenet; een onderdeel van de installatie dat het water wat 

‘bijstookt’ in gebieden waar het water van het warmtenet wat lager is. Normaliter zitten die boosters in 

een woning. Van uit de aanwezige bewoners kwam de suggestie om deze ‘boosters’ op buurtniveau 
(collectief) te organiseren.   

Aandachtspunt: in het plan (schetsontwerp) dat de gemeente bij het Rijk heeft ingediend voor de 

subsidie wordt ook gesproken over subsidie voor (de eerste) bewoners die aansluiten op het 

warmtenet, als tegemoetkoming voor de investeringen. Duidelijkheid daarover op individueel vlak gaat 
nodig zijn om keuzes te kunnen maken als woning-eigenaar.  

Vraag: biomassa, is dat een duurzame bron? Hier komen we in volgende sessies op terug. 

Vraag: Als het warmtenet dus bestaat uit verschillende gebieden, waar warmte van verschillende 
temperaturen geleverd gaan worden, wat betekent dit dan voor de niveaus van isoleren voor deze 

woningen? Hier komen we ook in volgende sessies op terug. 

Aandachtspunt: de haalbaarheid van het kostenplaatje en de energiezuinigheid. 
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wat is er besloten 
 

 

  

besluiten volgt actie J/N 

Eerstvolgende sessie gaat in op andere alternatieven voor aardgas, in het 

bijzonder all-electric 

J 

  

  

  

  

  

  

 

 

wat zijn de actiepunten 
actiepunt wie wanneer status 
Irmy en Yvette gaan aan de slag 

met het verder organiseren van de 

warmtecamerawandeling op 21 
februari 

Irmy/Yvette Vindt plaats op 21 

februari 

Open 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Bijlagen bij verslag 
- Presentatie Buurkracht (Yvette) – Sessie meedenkteam 4, incl. uitwerkingen enquête 
- Foto’s uitgewerkte groepsopdrachten (groep 1, 2, 3) van de enquête voor het wijkplan 

- Presentatie warmtenet (Stefan van der Eijk) – Ervaringen warmtenet in Meerhoven 

- Presentatie open warmtenet (Roozbeh Nikdel) – Het plan voor het open warmtenet in ‘t Ven 
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