
Datum: 27 maart 2019
Locatie: Olympia VMBO, Botenlaan 38
Aantal bezoekers: ca. 70
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Notulen
Buurtbijeenkomst 2
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Agenda buurbijeenkomst 2
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20.00u Centrale opening

• Welkom door meedenkteam

• Wethouder aan het woord

• Buurtprocesbegeleider

✓Hoe blijf je op de hoogte

✓Opzet van de avond

20.30 - 21.30u Inloopavond: laat je informeren door het meedenkteam

21.30u Einde



Wie is buurkracht?

4



‘t Ven
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Aanleiding ‘t Ven aardgasvrij
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NU 2019 2030 2050

Nieuwbouw 
geen 

aardgas 
meer

Buurtplan 
aardgasvrij

Gaskraan 
Groningen 

dicht

Nederland 
aardgasvrij

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



Hoe pakken we dat aan?
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Buurkracht-app
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Wat hebben we al gedaan?

9



Bewonersenquête gehouden
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•45 buurtbewoners ingevuld

•84% weet dat we van in 2050 aardgas af moeten

•89% heeft al energiebesparende maatregelen in woning (voornamelijk 
glas en kozijnen, spouwmuurisolatie en dakisolatie)

•47% is momenteel bezig om de woning aan te passen

•nog eens 17% heeft plannen om de komende jaren de woning aan te 
passen



Excursie Bio-energiecentrale Meerhoven (1/2)
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• De bio-energiecentrale is eigendom van gemeente Eindhoven.

• De bio-energiecentrale produceert groene warmte en groene stroom op basis van schoon, 
onbehandeld snoeihout uit Eindhoven en omstreken.

• De gemeente Eindhoven is de mogelijkheid van een open warmtenet in ’t Ven aan het verkennen. In 
een open warmtenet zijn het eigendom en het netbeheer van het warmtenet gesplitst van de 
productie en de verkoop van warmte. Bewoners die zijn aangesloten op het open warmtenet zijn 
niet afhankelijk van één producent en leverancier van warmte. Meerdere producenten en 
leverancier kunnen hun warmte leveren aan het open warmtenet (marktwerking). De bio-
energiecentrale wordt één van de leveranciers van warmte op het open warmtenet. Daarnaast 
wordt onderzocht of restwarmte uit bijvoorbeeld datacentra gebruikt kan worden voor levering van 
lage temperatuurwarmte aan het open warmtenet).

• Als het open warmtenet in ’t Ven er komt, dan kunnen bewoners 
van koopwoningen in ’t Ven zelf kiezen of zij willen worden 
aangesloten op het warmtenet. 

• De bio-energiecentrale heeft voldoende aanbod om de 
woningen in ‘t Ven aan te sluiten. 



Excursie Bio-energiecentrale Meerhoven (2/2)
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• De bio-energiecentrale gebruikt ca. 22.000 ton biomassa per jaar. Dit is allemaal onbehandeld 
snoeihout dat toch afgevoerd moet worden. 80% daarvan komt van binnen een straal van 40-50 km 
uit de omgeving. Grote stukken snoeihout & stammen die kunnen worden ingezet in de 
meubelindustrie, worden aan de meubelindustrie geleverd en komen niet in de bio-energiecentrale 
terecht. 

• Het snoeihout wordt in de vuurhaard verbrand op 975 °C. De stoom die daarbij ontstaat wordt 
omgezet in zowel elektriciteit en warmte in de vorm van warm water (door de stoom te 
condenseren). Dit warme water wordt het via warmtenet naar de woningen getransporteerd en 
zorgt voor de verwarming van de woningen.

• Voor meer informatie: zie de notulen van de excursie naar de bio-energiecentrale op 
www.buurkracht.nl/tven onder het kopje:

http://www.buurkracht.nl/tven


Warmtecamera-wandeling
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• Inzicht in waar je huis warmte lekt

• Inzicht in effecten isolatie-maatregelen



Update kaarten verstuurd
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Alternatieven voor aardgas verkend
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Gemeente streeft naar technisch haalbaar én betaalbaar alternatief voor 
aardgas bij aardgasvrij maken buurt



We gebruiken aardgas voor:
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Stap 1. Warmtevraag beperken:
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•Gedrag (kost niks, niet voor naar bouwmarkt, direct mee beginnen)

• Isolatie (vloer, gevel, dak, beglazing, kozijnen, kierdichting) -> altijd 
samen met goede ventilatie

•Elektrisch koken (keramisch, inductie)

•Verwarming collectieve opties (zoals warmtenet, 
elektriciteitsnet of in toekomst groen gasnet)

•Verwarming individuele opties (zoals zonneboiler, 
warmtepomp (lucht, water, bodem), palletketel)

•Eventueel aangevuld met eigen elektriciteitsopwekking via 
zonnepanelen.

Stap 2. Alternatieven voor warmte (nu via aardgas):



Alternatieven voor aardgas
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•Biogas

•Synthetisch gas (zoals waterstof)

•Conclusie: met de huidige stand van techniek 
komende 30 jaar geen technisch en 
financieel haalbaar alternatief voor 
huishoudens

•Zie ook verslag waterstofdebat 17 januari

https://www.eindhovenduurzaam.nl/sites/default/files/2019-02/Waterstofdebat%20verslag.pdf


Alternatieven voor aardgas
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•Warmtebronnen onderzoek

• Biomassa

• Asfalt

• Afvalwater

• Oppervlaktewater

• Restwarmte

•Conclusie: van onderzochte bronnen is biomassa 
momenteel enige technisch en financieel 
haalbare optie voor 2030 om hele buurt te 
verwarmen Alleen geschikt voor buurten dichtbij 
bio-energiecentrale in Meerhoven -> ‘t Ven.



Alternatieven voor aardgas
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•Huis ‘inpakken’ (heel goed isoleren)

•Elektrisch koken

•Verwarmen met individuele bron (zoals 
zonneboiler, warmtepomp (lucht, water, 
bodem), palletketel)

•Eventueel aangevuld met eigen 
elektriciteitsopwekking met zonnepanelen

•Conclusie: technisch haalbaar voor deel 
woningen, maar niet betaalbaar op dit moment 
voor hele buurt



Alternatieven voor ‘t Ven o.b.v. huidige kennis
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Technische 
alternatieven

Warmtenet
(collectief)

All electric
(individueel)

Is dit voor 2030 
een alternatief 
in onze buurt?

Ja

Nee
Alternatief gas

(collectief)

Doel buurtplan

Aardgasvrij-
in 2030

Stappenplan 
per woning

Vrijstaand

Tussen-
woning

Hoekwoning/ 
2-onder-1-kap

Appartement



Routekaart per woningtype
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Stap 1 Stap2 Stap 3

Aardgasvrij-
in 2030

Situatie van 
woning nu



Wat kun je nog meer van ons verwachten
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Op de volgende buurtbijeenkomsten

•Routekaart per woningtype

•Online inzicht in de mogelijkheden om jouw woning aardgasvrij te 
maken

•Overzicht van financieringsmogelijkheden



Hoe blijf je op de hoogte?
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• Updatekaart: elke maand in brievenbus 
(m.u.v. zomervakantie)

•Buurkracht app: download de app in de App 
store of Google Play Store en meld je aan voor 
de activiteiten.

•Website: www.buurkracht.nl/tven check de 
site regelmatig voor presentaties en verslagen 
van de meedenkteam-sessies en 
buurtbijeenkomsten. De data van volgende 
bijeenkomsten staan ook op de website.

http://www.buurkracht.nl/tven


Impressie van de informatiemarkt
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•Er bleven behoorlijk wat mensen hangen.

•De opzet met tafels werd als zeer positief en transparant 
ervaren.

•Er waren ook mensen die meer nieuwe info in de plenaire 
meeting verwacht hadden.

• Er is behoefte aan nog een warmtewandeling.

• Er waren redelijk wat vragen over wat er al in de praktijk 
gedaan is door bewoners en wat dit gekost heeft.
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Yvette Marijnissen

Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

yvette@buurkracht.nl

Voor presentaties en notulen van bijeenkomsten zie: 
www.buurkracht.nl/tven

mailto:yvette@buurkracht.nl
http://www.buurkracht.nl/tven

