Een impressie van de buurtbijeenkomst
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Een impressie van de buurtbijeenkomst
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Buurtbijeenkomst 4
Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid
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Datum: 5 februari 2020
Locatie: Sint Norbertuslaan 1, Eindhoven
Aantal bezoekers: ca. 40

Huishoudelijke mededeling
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Welkom

Gemeente: initiatiefnemer en budgethouder
Buurkracht: procesbegeleider, motor opstarten
buurtinitiatieven waaronder het meedenkteam
Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid
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Wie is buurkracht?
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Benut je buurkracht!
buurkracht (buur-kracht)
Zelfstandig naamwoord, (de; m/v)

Vermogen dat ontstaat wanneer
buren zich gezamenlijk inspannen
om dingen in de buurt voor elkaar te
krijgen.
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Ja of nee?

Ik ben hier vanavond
voor de buurtborrel
Antwoord op stelling:
Er is geen goed of fout antwoord op deze stelling. Iedereen
is straks welkom voor een hapje en een drankje.
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Ja of nee?

Vanavond krijg je een
persoonlijk
woningadvies
Antwoord op stelling:
Nee, vanavond krijg je geen persoonlijk woningadvies. Het
meedenkteam presenteert het buurtplan Sintenbuurt
aardgasvrij en vertelt welke vervolgacties dit jaar in de
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Sintenbuurt worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen weten welke
maatregelen jij kunt nemen en in jouw koopwoning en wat dat
jou grofweg kost en oplevert? Registreer je dan in het online
programma Omons via buurkracht.nl/sintenbuurt

Ja of nee?

Met het buurtplan is
de Sintenbuurt
aardgasvrij voorbereid
Antwoord op stelling:
In het buurtplan staan de mogelijkheden voor de Sintenbuurt om
je nu al voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Daarmee zijn
niet alle woningen in de Sintenbuurt ook daadwerkelijk fysiek
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aardgasvrij voorbereid. Daarom starten we dit jaar een eerste
collectieve inkoopactie voor de koopwoningeigenaren in de
Sintenbuurt. Om samen stappen ook een de praktijk te kunnen
zetten richting een aardgasvrij voorbereide Sintenbuurt.

Ja of nee?

Ik ga het buurtplan
lezen
Antwoord op stelling:
Er is geen goed of fout antwoord op deze stelling.
Fantastisch om te zien dat alle buurtbewoners die
aanwezig waren aangaven het buurtplan te gaan lezen!
Download het buurtplan op buurkracht.nl/sintenbuurt 11

Agenda
1. Verwachtingen managen: de kennis quiz door Yvette
2. Buurtplan Sintenbuurt aardgasvrij door meedenkteam
3. Buurtborrel iedereen
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Buurtplan
Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid
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Aanleiding

2018 Begin 2020 2022

Nieuwbouw
geen aardgas
meer

Buurtplan
aardgasvrij
voorbereid

Gaskraan
Groningen
dicht

2030

2050

Sintenbuurt
aardgasvrij
voorbereid

Nederland
aardgasvrij

in 3 pionierbuurten:

‘t Ven, Sintenbuurt en Generalenbuurt
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Wat hebben we in 2019 gedaan
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Aanpassing route …

•Alternatieve bronnen maar beperkt
beschikbaar;
• Koken
• Warm water en Verwarming
✓Aardgasvrij voor 2030 is praktisch en
economisch niet haalbaar voor onze
woningen
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Routekaart Sintenbuurt
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Advies activiteiten Fase 1 (altijd-goed)

✓Energieverbruik beperken
• Gas (Koken, verwarming, warm-water)
• Elektriciteit (Led-licht, standby, A-label)
✓Energie opwekken (zonnepanelen, postcode
roos, deelname windmolens)
✓(na)isoleren (glas, dak, gevel & vloer, naden
en kieren bij kozijnen en deuren)
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Kernpunten buurtplan S.I.N.T.
✓ Samen inkopen

✓ Inspireren

samen heb je meer kennis, kun je het
(uitzoek)werk verdelen, behoud je makkelijker een
eenduidig buurtbeeld (bij maatregelen die aan de
buitenkant van je huis zichtbaar zijn)
samen hebben we meer kennis! Deel je ervaringen
over goede leveranciers, financiële mogelijkheden,
subsidies. Bespreek je keuzes, twijfels en kennis.

✓(Na)-isoleren

Isoleer je huis. Met betere isolatie en ventilatie
heb je minder vocht en tocht in huis en minder
herrie van buiten.

✓ Toekomst voorbereid

Kies de altijd-goed-maatregelen, maatregelen
waar je geen spijt van krijgt. Kies je moment:
onderhoud, verbouwing of verhuizing
zijn hèt
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moment om je op de toekomst voor te bereiden.

Hoe verder in 2020: van verkenning naar doen!
❑ Werkgroep/meedenkteam voor 1e collectieve inkoopactie
❑ April: Start voorbereidende werkzaamheden
❑ Zomer: Aanbod en offertes gereed
❑ 2e helft 2020: aanbod door buurtgenoten
gecommuniceerd naar de koopwoningeigenaren
Sintenbuurt
❑ → je kunt zelf besluiten of je meedoet!
❑ Als woningeigenaar inzicht in mogelijkheden voor jouw
woning? Gebruik het online platform Omons. Bereikbaar via
buurkracht.nl/sintenbuurt
❑Vervolg… volgende collectieve inkoopactie(s)..
➢Meehelpen met voorbereiden van collectieve inkoopacties?
Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl.
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Wat zit er verder in ons buurtplan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pioniersbuurt aardgasvrij voorbereid
Onze buurt in beeld
Voorbereiding en routekaart
‘altijd-goed’ – maatregelen
Wat kost het en wat levert het op?
Collectieve aanpak – samen staan we sterk
Hoe kan ik dat betalen?
Hoe verder als buurt?
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Buurtplan online
Lees het buurtplan op
buurkracht.nl/sintenbuurt
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Zo blijf jij op de hoogte
✓ Op de hoogte blijven van ons aanbod? Schrijf je vanavond in
voor de mailinglijst of meld je aan via roxanne@buurkracht.nl
✓ Download de Buurkracht-app
(in de App-store of Google Play Store)

✓ Meehelpen met voorbereiden van collectieve inkoopacties?
Meld je dan aan bij roxanne@buurkracht.nl. We zoeken:
✓techneut
✓ondernemer
✓verbinder
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Meedenkteam bedankt!

Yvette Marijnissen
Buurtprocesbegeleider aardgasvrij

Buurtborrel!

yvette@buurkracht.nl

Download de buurkracht-app
24

Buurtplan Sintenbuurt
samen voorbereiden op
aardgasvrij wonen
Eindhoven – 5 februari 2020

meedenkteam
Bovenste rij, van links naar rechts:
Karel Berger
Sjoerd Sintenie
Anne-Marie Maas
Cis van der Vleuten
Onderste rij van links naar rechts:
Sjaak Verheijen
Thijs van den Boom
Anthonie Kaland
Tjerk Epema
niet op foto
Fieke Geurts
Driek Verdonk

Sintenbuurt

Buurtplan
Sintenbuurt Eindhoven
5 februari 2020

inhoud
1. welkom
2. Sintenbuurt pionierbuurt aardgasvrij voorbereid
3. onze buurt in beeld
4. aardgasvrij in 2050: hoe bereiden we ons voor?
5. ‘altijd goed’-maatregelen die je nu al kunt nemen
6. wat kost het en wat levert het jou op
7. collectieve aanpak – samen staan we sterker
8. hoe kan ik dat betalen
9. hoe nu verder
10. aan dit plan dachten mee
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

4

1:
2:
3:
4:
5:
6:

casussen uitvoer maatregelen
alternatieve bronnen voor aardgas toegelicht
zo bleven de buurtbewoners op de hoogte
resultaten online platform Omons
ervaringen buurtgenoten met leveranciers maatregelen
leerpunten uit andere pionierbuurten
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1. welkom
In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Hoe kunnen we ons als
Sintenbuurt voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? Die vraag is actueel nu de
gemeente onze buurt heeft aangewezen als een van de pionierbuurten in de overgang naar
aardgasvrij. Wat betekent dat voor ons? Hoe moeten we dan straks ons huis verwarmen,
koken en een warme douche nemen? Welke alternatieven zijn er voor ons, welke stappen
kunnen we zelf nemen en wat hebben we daarvoor nodig?
Daar denken we graag zelf over mee. Wij, Karel Berger, Sjoerd Sintenie, Anne-Marie Maas,
Sjaak Verheijen, Thijs van den Boom, Anthonie Kaland, Tjerk Epema, Fieke Geurts en Driek
Verdonk, hebben als meedenkteam het voortouw genomen om een buurtplan te maken.

voor koopwoningeigenaren
Dit buurtplan is vooral bedoeld voor de koopwoningeigenaren van de Sintenbuurt, want
woningbouwcorporaties in onze buurt maken hun eigen plannen met onze hurende buren.
En zij informeren zelf hun huurders. Huur je van een particulier? Stuur dan dit buurtplan ook
door naar je verhuurder.

dit is een plan van en voor buurtbewoners
Bij dit plan hebben we zo veel mogelijk buren betrokken, onder andere via een
bewonersenquête, een digitaal bewonerspanel in de buurtkracht-app, buurtbijeenkomsten,
een warmtecamera-wandeling en een bezoek aan de aardgasvrije voorbeeldwoning van
woningstichting Trudo. We hebben veel informatie verzameld en gedeeld. En al die input
hebben we gebruikt voor dit buurtplan.

wat heb jij aan dit plan
Dit buurtplan is in de eerste plaats een wegwijzer (routekaart) voor onszelf,
koopwoningeigenaren van de Sintenbuurt. In dit plan hebben we voor jou op een rijtje gezet
welke stappen nodig zijn om onze koopwoningen aardgasvrij te krijgen in 2050. En wat
kunnen we nu al doen en waar kunnen we beter nog even mee wachten? Je leest in dit plan
hoe je er achter komt wat het voor jou kost en welke financieringsmogelijkheden er zijn.
Ook hebben we nagedacht over wat we samen kunnen organiseren en wat je individueel kan
doen. Op een moment dat jou uitkomt.

we weten nog niet alles
Nog niet alles is duidelijk; we hebben als buurt ook nog vragen. Aan de gemeente, het Rijk,
aan Buurkracht, aan leveranciers en financieringsinstanties. Ook die staan in dit plan. Daar
praten we graag met de juiste partijen over verder.

we nemen je graag mee
5
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status buurtplan
• dit is een plan van, voor en door
bewoners van de Sintenbuurt. Niet
van de gemeente (die heeft het
buurtplan wel mede mogelijk gemaakt)
• het plan is zeker niet in beton gegoten:
het is een handreiking die je
ondersteunt, maar niemand ergens toe
verplicht
• dit plan is ook bedoeld om de
gemeente(raad) te inspireren, als
input en leidraad voor de
uitvoeringsplannen. De gemeente kan
het plan omarmen, maar niet
opleggen aan bewoners

2. Sintenbuurt pionierbuurt aardgasvrij
voorbereid
De Sintenbuurt is, samen met de Generalenbuurt en ‘t Ven, een van de drie pionierbuurten
aardgasvrij (voorbereid) in Eindhoven. De drie pionierbuurten zijn de eerste drie buurten in
Eindhoven waar de gemeente in gesprek gaat met koopwoningeigenaren om te verkennen
wat eventuele oplossingen voor aardgasvrij wonen kunnen zijn. Dit betekent dus niet
dat de Sintenbuurt als eerste buurt in Eindhoven aardgasvrij moet zijn. Om de
koopwoningeigenaren bij deze verkenning te begeleiden heeft de gemeente buurkracht
ingehuurd. Het resultaat van deze verkenning is samengevat in dit buurtplan.
De woningcorporaties in de Sintenbuurt en de gemeente Eindhoven hebben samen
afgesproken dat de woningcorporaties zelf hun huurders informeren, wanneer dit voor hen
relevant is. Huur je van een particulier? Stuur dan dit buurtplan door naar je particuliere
verhuurder.

Richting aardgasvrije stad

Meer informatie over de aardgasvrij aanpak van gemeente Eindhoven,
vind je op: www.eindhovenduurzaam.nl/aardgasvrij
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3. onze buurt in beeld

Kerncijfers Sintenbuurt
bewoners

1.810

woningen

902

•

waarvan koopwoningen

589

•

waarvan huurwoningen

313

gemiddeld gasverbruik

1.490 m3

gemiddeld energielabel

E

Bezit woningcorporaties
Woonbedrijf (8 woningen)
Wooninc. (28 woningen)
Trudo (277 woningen)
Bron: Backhoom en RVO
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bewonersenquête februari - maart 2019

Als ik hoor dat
mijn aardgas
aansluiting gaat
verdwijnen, dan
denk ik...
•
•

•
•
•

•
•

Ik ga van het aardgas af als...
•
•

•
•
•

Ik er op comfort niet op achteruit
ga
Er een betaalbaar alternatief
beschikbaar is en ik niet te veel
hoef te investeren
Het alternatief minder CO2 uitstoot
heeft en betaalbaar is
De overlast minimaal blijft en de
energielasten niet hoger.
Ik eerst goed geïnformeerd wordt.
8
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hoe moet dat dan?
Ik wil de impact op
mijn situatie weten.
Hoe ga ik dat
betalen
ben benieuwd hoe
we dat gaan regelen
Prima, maar hoe
kunnen we de
verwarming dan het
beste regelen.
dan moeten we nog
heel veel doen!
Wat nu? Ik sta er
niet negatief
tegenover, maar hoe
dan?

Als de straat dan toch opgebroken wordt, zou ik
het goed vinden om gelijk het volgende aan te
passen...
•
•
•
•
•
•

Wegen en stoepen strakker aanleggen.
Meer parkeerplaatsen in de wijk
Elektriciteitsnet verzwaard wordt voor decentrale
opwekking
Een glad trottoir zonder kuilen en hobbels zodat ik veilig
kan lopen.
Voorbereidingen voor een warmtenet
vernieuwing van de riolering

warmtecamera-wandeling 28 februari 2019
“Wat mij
bijgebleven is
dat ondanks
dezelfde bouw
er toch zoveel
verschil zat in
de warmtebeelden van de
huizen. Er is

warmtelek
dakrand

“Enkele dingen die mij zijn bijgebleven:
✓ voordeuren lekken behoorlijk, maar kunnen
ook redelijk goed verbeteren.
✓ effecten van spouwmuurisolatie aan de
voorkant zijn zeker zichtbaar.
✓ de overstekken en "oude" schoorstenen zijn bij
vrijwel elke woning warmte-lekken. Mogelijk
niet zo eenvoudig aan te pakken, maar het
onderzoeken waard.”

warmtelek voordeur
(glas voordeur 8
graden warmer dan
buitenmuur)
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bereiken.”
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4. aardgasvrij in 2050: hoe bereiden we
ons voor?
In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Dat duurt nog even. Daarom
kijken we hoe we dit stap voor stap kunnen aanpakken. Op een moment dat het betaalbaar
is en het jou uitkomt. De meeste huishoudens, ook in de Sintenbuurt, gebruiken aardgas
niet alleen om hun woning te verwarmen, maar ook voor hun warmwatervoorziening en om
te koken. Stappen we van het aardgas af, dan heeft dat voor alle drie die toepassingen
gevolgen. Welke alternatieven zijn er voor koken op aardgas en het verwarmen van ons huis
en warm water?

aardgas gebruiken we in huis om:
• te koken (als je nog niet elektrisch
kookt)
• ons huis te verwarmen
• ons water te verwarmen (voor douchen
of (af)wassen)

alternatieve bronnen voor aardgas
toepassing

alternatief

nu mogelijk?

koken

elektrisch koken
(meest energiezuinige
optie is inductie)

altijd-goed
maatregel

•
•

bewezen techniek
stap over op moment dat
voor jou logisch is

verwarmen
tapwater en/of
ruimteverwarming

warmtenet met
collectieve warmtebron

niet
mogelijk

•

geen collectieve
warmtebron beschikbaar
omgeving Sintenbuurt

groen gas (biogas,
waterstof)

misschien
op (lange)
termijn
mogelijk

•

stap 1:
voldoende
isoleren =
altijd goed
maatregel

•

alles-elektrisch
(warmtepomp die
verwarmt, goede isolatie,
lage temperatuur
verwarmingssysteem,
eventueel zonneboiler
voor extra verwarmen
tapwater, aan te vullen
met zonneparelen om
eigen elektriciteit op te
wekken)
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stap 2:
installaties
vervangen
nu nog
niet
betaalbaar

•

•

•

onvoldoende biogas
beschikbaar omgeving
Sintenbuurt
waterstof komende 30 jaar
geen reële optie voor
woningbouw
technisch mogelijk voor
huizen die voldoende
geïsoleerd zijn
meeste woningen in
Sintenbuurt onvoldoende
geïsoleerd en daardoor
alles-elektrisch op dit
moment niet betaalbaar
voor onze buurt
start met goed isoleren
woningen = altijd goed
➔ direct winst in comfort
+ besparing vaste lasten

Lees meer over de alternatieve
bronnen voor aardgas in bijlage 2

routekaart Sintenbuurt
Het is nu nog onduidelijk met welke technologie we onze woningen in de Sintenbuurt straks
op een betaalbare manier helemaal aardgasvrij kunnen maken. Daarom delen we onze route
naar aardgasvrij op in 2 fasen:
• wat kun je nú al doen (fase 1: altijd-goed maatregelen)
• waar kun je beter nog even mee wachten (fase 2: overstap op andere warmtebron en
aanpassen installaties in de woning

2030-2040
Fase 1: altijd-goed maatregelen
Fase 2: overstap naar andere
warmtebron en aanpassen
installaties

2020

2050
Nederland
aardgasvrij

je kunt nu al iets doen
Je bent niet verplicht om nu al iets te doen. Maar het is slim om niet te wachten. De meeste
woningen in de Sintenbuurt hebben energielabel E. Daar valt nog winst te behalen. De
komende jaren gaat gasprijs stijgen. Hoe meer aardgas je gebruikt, hoe meer je dat merkt
in hogere maandlasten. Daarom is het verstandig om te kijken waar je nú al aardgas kunt
besparen. Een huishouden gebruikt de meeste aardgas voor verwarmen van ruimtes en
warm water. Door warmtelekken in je huis aan te pakken sla je twee vliegen in één klap: je
bespaart op warmte (aardgas) wat direct voelbaar is in je portemonnee en het verhoogt
meteen het comfort van je woning. Want wat je niet gebruikt, hoef je niet te betalen. En het
goede nieuws is: warmtelekken aanpakken in je huis kan nu al! Met maatregelen die altijd
goed zijn, ongeachte welk alternatief we in toekomst voor de verwarming van onze huizen
gaan gebruiken. Hoe? Dat lees je in het volgende hoofdstuk.
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waarom zouden we van het
aardgas af willen?
Die vraag houdt de gemoederen in
Nederland de laatste tijd bezig. Daarom is
het goed toch om even verder te kijken
dan de klimaatplannen waar het Kabinet
aan werkt. Want de transitie naar
aardgasvrij en voorbereiden op
aardgasvrij biedt ook kansen om
comfortabeler te wonen. Met betere
isolatie (i.c.m. goede ventilatie) heb je
bijvoorbeeld geen vocht en tocht in huis,
geen herrie van buiten, een gezonder
binnenklimaat. Als je kookt op inductie
heb je een kookplaat die je in een paar
seconden schoonmaakt. Je
energierekening kan met isolatie omlaag
gaan – zeker als de tarieven van en
belastingen op energie verder omhoog
gaan. Dat is gunstig voor de waarde van
je huis.

ervaringsverhaal buurtbewoner Sjaak
 vaste lasten omlaag na
gevelisolatie sámen met de buren
vloerisolatie
vervangen ruiten door HR++-glas
“Sinds 2010 is ons gasverbruik in stappen gedaald van 1700 kuub naar 1000-1100
kuub per jaar. Ik betaal maar 120 euro per maand aan gas en elektra, en nu ik
zonnepanelen heb aangeschaft in een postcoderoosproject – op andermans dak –
verwacht ik op zo’n 80 euro uit te komen. Lagere maandlasten waren ook het
primaire doel, naast een hoger comfort in huis. Je hebt veel meer rendement van
je spaargeld als je het investeert in energiebesparende maatregelen dan wanneer
je het op de bank laat staan. In 2013 hebben we samen met de buren de gevels
laten vullen met kunststof korreltjes die niet kunnen verzakken. En ondanks dat wij
weinig muuroppervlak hebben in onze tussenwoning met veel grote ramen, is de
energierekening ook hierdoor gedaald. Vloerisolatie was een volgende stap. Onder
de houten vloer zit 40 cm kruipruimte; toch hebben we een leverancier gevonden
die daarin zowel bodemfolie heeft aangebracht als Tonzon tegen de onderkant van
de balken.

Veel behaaglijker
Het meeste comfort hebben we van de HR++-ramen die de oude thermopaneruiten
vervangen. Daardoor is het nu bij de ramen veel behaaglijker in huis. Nu de
energierekening al zo laag is, leveren nieuwe investeringen niet meer zo veel op.
Maar ik ben wel geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, zoals
hogetemperatuurwarmtepompen – nu nog erg duur – en warmtepompen die je met
je bestaande cv-ketel kan combineren.”

“Ik doe mee omdat
ik mijn vaste lasten
wil terugdringen.”
buurtbewoner
Sjaak Verheijen

➢ Meer ervaringsverhalen lezen van buurtbewoners uit andere gemeenten? Kijk
op: www.hierverwarmt.nl/bewonerservaringen
➢ Heb jij ook een ervaringsverhaal dat je wilt delen met je buurtbewoners? Mail
deze naar sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
12
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5. ‘altijd goed’-maatregelen die je nu al
kunt nemen
We hoeven niet stil te zitten; sommige maatregelen zijn altijd goed, ongeacht wat straks het
alternatief voor aardgas wordt. Zoals het aanpakken van onnodig warmtegebruik. Want de
warmte die je niet gebruikt, hoef je niet te betalen. Welke warmtebron je ook gebruikt, nu
of straks, dat levert altijd op.

gratis onnodig warmte- en elektriciteitsverbruik omlaag
Ongeveer de helft van ons energieverbruik gaat op aan ruimteverwarming en warm
tapwater, koelkast/diepvries. wasmachine/wasdroger en airco. Het lijkt een open deur, maar
dit gebruik kun jij zelf beïnvloeden met jouw gedrag. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan
haal je al snel een besparing van 5-10% procent. En het kost je niets en je hoeft er niet
eens voor naar de bouwmarkt. Dat is toch mooi verdiend.
Wil jij besparen op je warmteverbruik (gas)? Denk aan:
• je verwarming lager zetten een uur voordat je naar bed gaat of als je niet thuis bent
• ‘s avonds je gordijnen dicht doen, het vermindert de warmtelek naar buiten
• de radiatoren uitdoen in ruimtes waar je niet komt
• deuren dicht doen, zodat de warmte in de kamer blijft
• warm waterkraan dicht als je het niet gebruikt.
Ook
•
•
•
•

op je stroomgebruik (elektriciteit) is makkelijk te besparen, als je toch bezig bent:
licht uit als je een kamer verlaat;
opladers uit het stopcontact;
apparaten uitzetten in plaats van op stand-by;
gebruik apparaten zoals wasmachine, droger, koelkast bewust en efficiënt (wassen met
volle in plaats van halfvolle wasmachine, was ophangen in plaats van droger wanneer
kan, volle koelkast is bij normaal gebruik energiezuiniger dan lege koelkast)
• bij vervanging van verlichting kies voor LED;
• bij vervanging van apparatuur, zoals wasmachine, koelkast, diepvries kies voor
energiezuinige apparaten met A-labels.

Doe je dit allemaal al? Dan ben je goed bezig! De eerste stap in besparing heb je al gezet.
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stap voor stap
Het lijkt misschien alsof je nog heel wat te
doen staat, maar je hoeft echt niet alle
maatregelen vandaag te nemen. Alles op
z’n tijd. Zolang je maar in 2050
aardgasvrij bent. Jij bepaalt zelf welke
maatregel je neemt, wanneer en in welke
volgorde.

isoleren, isoleren, isoleren
Een effectieve manier om energie te besparen is via isolatie. Via je dak, gevel, vloer, ramen,
kieren, naden en ventilatie lekt warmte naar buiten (winter) en trekt hitte naar binnen
(zomer). Met goede isolatie en kierdichting geef je je huis een dikke jas aan en houd je in
de winter de warmte langer binnen. Én hou je in de zomer de hitte beter buiten, waardoor
je minder koeling (via bijvoorbeeld airco) nodig hebt. Isoleren loont niet alleen in gas/elektriciteitsbesparing, maar ook in comfort! Mogelijke isolatiemaatregelen die je nu al kunt
nemen zijn:
• naden en kieren dichten
• dakisolatie
• gevelisolatie (ook wel muurisolatie genoemd)
• vloerisolatie (of bodemisolatie)
• glasisolatie (en isolerende deuren en kozijnen)
Verschillende buren gingen jou al voor. Zij delen hun ervaring met jou in dit buurtplan. Zo
gingen bij Sjaak de vaste lasten omlaag en het comfort omhoog na het isoleren van de
gevel sámen met de buren, isoleren van de vloer en het vervangen van de ruiten door
HR++-glas. Bij Anthonie en Thijs ging het comfort in huis ook omhoog na het isoleren van
de spouwmuren. De kou trok minder naar binnen en de besparing was mooi meegenomen.
Buurtgenoten Cis en Anne-Marie hebben hun vloer geïsoleerd. Anne-Marie heeft daarbij ook
gebruikt gemaakt van de subsidieregeling die er nu voor isolatiemaatregelen is.
Let op: bij isoleren hoort ventileren en een goede vochthuishouding. Je wil niet in een
plastic zak wonen. De meeste woningen in de Sintenbuurt hebben al mechanische ventilatie
(afzuiging in toilet, badkamer en keuken). Deze is alleen onvoldoende om je huis te
ventileren als je alle kieren gaat dichten. Verse lucht blijven toevoegen is belangrijk. Hier
zijn redelijk eenvoudige systemen voor op de markt. Laat je daarom goed informeren
over ventilatie als je gaat isoleren.

elektrisch koken
De meest zuinige optie voor elektrisch koken is de inductie kookplaat. Bijkomend voordeel is
dat het veilig is en makkelijk schoon te maken. Je pannen moeten wel een stalen laag in de
bodem hebben die magnetisch is. Dat kun je checken met een magneet. Wordt de magneet
door de pan aangetrokken, dan zijn je pannen geschikt voor inductie. Geschikte pannen
herken je ook aan het symbool van de spoel. Heb je een pacemaker? Check dan met je arts
of je inductie gebruiken (bron: hartstichting.nl). Mag het niet? Kies dan voor keramische
plaat, deze geven een veel minder sterk elektromagnetisch veld en vormen een goed
alternatief. Een logisch moment om op elektrisch koken over te stappen is bijvoorbeeld als
je aanrechtblad of keuken vervangen wordt. Lees verderop in de het buurtplan de ervaring
van buurtgenoot Cis met de overstap op inductie koken.
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wat betekent dat voor jou
Kijk in de online tool Omons wat het voor
jouw woning kost en oplevert.
Kijk op energiesubsidiewijzer.nl voor
financieringsmogelijkheden.
Per woningtype en energielabel zien wat
stoppen met aardgas globaal kost? Kijk op
website van Vereniging Eigen Huis.

zuinigere apparaten en duurzame installaties

Meer informatie

Om minder gas te gebruiken, kun je bijvoorbeeld ook:
• je installatie zo energiezuinig mogelijk laten inregelen (door een expert);
• een warmteterugwinning installeren in je douche (het beste moment hiervoor is als je
je badkamer verbouwt of in een nieuwbouwhuis, zie ook de website van Milieucentraal;
• een zonneboiler installeren of PVT-panelen (daarmee wek je warmte en stroom op).

Meer informatie over duurzame
maatregelen voor je woning en waar je op
moet letten, vind je op verbeterjehuis.nl

Wil je ook je eigen elektriciteit duurzaam opwekken dan kun je kiezen voor zonnepanelen.
Wil je dat niet zelf uitzoeken? Kijk dan bij De Groene Zone (zonnepanelenproject van de
gemeente Eindhoven) of 040energie voor de mogelijkheden. Heb je geen ruimte voor
zonnepanelen op je eigen dak? Dan is deelname aan een postcoderoosregeling misschien
interessant voor jou. Dat is een regeling waarbij je deelneemt aan een zonnepanelenproject
bij jou in de buurt. Kijk op postcoderoosregeling.nl voor meer informatie.
En wil je nu al helemaal voor alles-elektrisch, dan komt daar dus (waarschijnlijk) een
warmtepomp bij. Daarmee verwarm je je huis op een lage temperatuur. Dat kan alleen als
je huis heel goed geïsoleerd is en gebruik maakt van een lage temperatuur afgiftesysteem
(vloerverwarming, wandverwarming of lage temperatuur radiatoren nodig Maar raden we je
aan om met deze stap nog even te wachten. De meeste huizen in onze Sintenbuurt zijn,
vanwege het bouwjaar, nog onvoldoende geïsoleerd. Nu overstappen op andere bronnen
om je huis te verwarmen is nog niet betaalbaar (zie volgende pagina waarom). Dat
verwachten we dus nu ook niet van je.

handige sites
040energie.nl

De Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers
hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en
zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

hierverwarmt.nl

Alles over wonen zonder aardgas.

verbeterjehuis.nl

Hulp bij energiezuiniger en duurzamer maken van je woning.

energiesubsidiewijzer.nl

Check de financieringsmogelijkheden.

buurkracht.nl/sintenbuurt

Om in te loggen in Omons, klik op ‘aan de slag’. Daarnaast op deze site
alles over het traject ‘Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid’.

eindhovenduurzaam.nl

Voor alles op gebied van duurzaamheid vanuit gemeente Eindhoven.

iedereendoetwat.nl

Kijk wat jij kan doen om te verduurzamen
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ervaringsverhaal buurtbewoner Cis
 minder gasverbruik na
opnieuw isoleren vloer
aanpak warmtelek voordeur
overstap op inductie koken
“Energie en milieu hebben altijd mijn interesse gehad; rond ‘80 werkte ik als
milieu-educator en heb in die tijd mijn woning al geïsoleerd. Toen in onze buurt het
aardgasvrijproject ging lopen, heb ik me dan ook aangemeld om mee te denken.
Dit heeft mij zelf ook weer aan het denken gezet, én tot nieuwe maatregelen
gebracht. Zo heb ik de vloer opnieuw laten isoleren met Tonzon, volgens de laatste
normen. Daarnaast heb ik besloten de voordeur te vervangen. We hebben in de
buurt een wandeling gemaakt met de warmtecamera, en op de beelden was goed
te zien dat dit geen overbodige luxe is. Er zat weliswaar dubbel glas in de voordeur,
maar dit sloot niet goed aan in het kozijn. En aangezien onze voorgevel op het
westen ligt waar constant wind en regen op staat, kwam daardoor veel kou het
huis in. Dat is nu verholpen.
Keukentip voor de toekomst
Ten slotte zijn we overgestapt op inductiekoken. Dat bevalt goed. En in
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betekent dit niet automatisch dat je een
krachtstroomaansluiting nodig hebt. Als je kiest voor een vierpitskookplaat zijn de
aanpassingen die je moet aanbrengen in je meterkast beperkt. Mijn tip, als je toch
gaat verbouwen, denk dan alvast vooruit en neem toekomstige ideeën mee in je
plan. Bij ons kwam bijvoorbeeld een loze elektriciteitsbuis naar de meterkast goed
van pas. Hij lag er al 25 jaar werkloos, maar hierdoor was het niet nodig de muur
open te breken.

➢ Meer ervaringsverhalen lezen van buurtbewoners uit andere gemeenten? Kijk
op: www.hierverwarmt.nl/bewonerservaringen
➢ Heb jij ook een ervaringsverhaal dat je wilt delen met je buurtbewoners? Mail
deze naar sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
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“Ik doe mee omdat
we toch íets met het
klimaat en het
milieu moeten
doen.”
buurtbewoner
Cis van der Vleuten

6. wat kost het en wat levert het jou op
online inzicht in wat het jou kost en oplevert
Heb jij een koopwoning (geen appartement)? Dan heb jij in november en december 2019
van de gemeente Eindhoven een brief ontvangen met een persoonlijke registratiecode voor
het online programma Omons. Registreer je in Omons en zie welke maatregelen mogelijk
zijn in je huis om nu al gas te besparen en laat Omons berekenen wat dat jou kost en
oplevert. Gewoon thuis vanaf de bank.

hoe werkt Omons
Ga naar de website buurkracht.nl/sintenbuurt en klik onder de kop ‘Omons: inzicht in je
eigen woonsituatie’ op de knop aan de slag! Je komt dan op de speciale pagina met meer
uitleg over Omons en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Via de knop
meteen van start, kun je direct aan de slag om je te registreren (zie ook uitleg hier rechts
in de blauwe kolom).

maatregelen samen oppakken
De samenwerking binnen ‘Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid’ richt zich op de kracht van
samenwerken met je buren. Daarom kun je wanneer je bent ingelogd in Omons onder
tabblad “mijn buurt” zien hoeveel buren geïnteresseerd zijn in dezelfde maatregelen als jij.
Bij voldoende interesse kun je zelfs samen aan de slag! Met elkaar is vaak goedkoper en
gezamenlijk heb je meer kennis waardoor je wellicht meer bereikt. Natuurlijk kun je ook zelf
aan de slag met de inzichten uit Omons. Het lijkt misschien alsof je nog heel wat te doen
staat, maar je hoeft echt niet al die maatregelen vandaag te nemen. Alles op z’n tijd. Zolang
je maar in 2050 aardgasvrij bent. Jij bepaalt zelf welke stap je zet, wanneer en in welke
volgorde.

resultaten uit Omons verwerkt in buurtplan
Heb jij Omons voor 5 januari 2020 ingevuld? Dan zijn de resultaten verwerkt in dit
buurtplan (zie hoofdstuk 7). Uiteraard anoniem en dus niet te herleiden naar jouw woning.

vertrouwelijk
Omons is van een onafhankelijke en niet-commerciële partij. Je gegevens worden niet voor
andere doeleinden gebruikt of gedeeld. Toegang tot het platform wordt gratis aangeboden
door gemeente Eindhoven en is beschikbaar tot half november 2020.
De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk om vertrouwelijk om te gaan met je gegevens.
Op Omons.nl/privacyverklaringgemeente vind je de privacyverklaring.
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registreer je in Omons
Bijna 100 buren gingen je al voor
• Ga naar de website
buurkracht.nl/sintenbuurt en klik onder
de kop ‘Omons: inzicht in je eigen
woonsituatie’ op de knop aan de slag!
• Je krijgt de keuze: meteen van start of
je kunt verder lezen voor meer
informatie.
• Maak een account aan via de knop
meteen van start.
‒ LET OP: vul eerst je e-mailadres in en
klik op de knop verificatiecode
verzenden (extra beveiligingsstap)
‒ Verifieer je e-mailadres via de mail die
je ontvangt (check je spam folder!)
‒ Maak je eigen wachtwoord aan en vul
de registratiecode uit de brief in.
• Nu kun je aan de slag!

Kies je moment – voor collectieve én individuele maatregelen

• Ben je toch van plan je huis te verbouwen, bijvoorbeeld omdat er
gezinsuitbreiding op komst is of omdat je nou eindelijk eens die uitbouw wilt
maken, neem dan meteen de nodige isolatiemaatregelen mee.
• Zijn je kozijnen aan een schilderbuurt toe? Dat is dat een mooi moment om ook
na te denken over het vervangen van je ramen die nog niet voldoende
geïsoleerd zijn. Kies je dan ook nog voor kunststof kozijnen (die heb je
tegenwoordig ook in houtlook met houtnerf) hoef je in de toekomst helemaal
niet meer te schilderen.
• Als je kozijnen aan vervanging toe zijn, dan is driedubbel glas misschien een
optie. Het is vaak lastig omdat extra isolerende glas in bestaande kozijnen te
plaatsen, omdat het best dik is, maar als je toch nieuwe kozijnen plaatst,
waarom zou je dan niet meteen voor de beste isolatiewaarde gaan?
• Toe aan een nieuwe keuken? Dan is dat een goed moment om ook meteen over
te stappen op inductie koken.
• Het plaatsen van een dakkapel is ook zo’n moment dat je je dakisolatie nog
eens onder de loep neemt. Voldoet die (nog)? Kan je een combi maken?
• Het is ook verstandig om bij het plaatsen van een dakkapel te bedenken of je in
de toekomst misschien nog zonnepanelen wil. En waar. Want een dakkapel
betekent natuurlijk dat je daar minder ruimte voor hebt. Andersom: als je
zonnepanelen gaat plaatsen, houd dan ook rekening met een eventuele
toekomstige dakkapel.
• Lekkage of een andere reden om je dak te vernieuwen? Dat is natuurlijk hét
moment om meteen voor goede dakisolatie te gaan.
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‘altijd-goed’-maatregelen zijn
• onnodig warmteverbruik omlaag:
verwarming omlaag en warm
waterkraan dicht als je het niet gebruikt
• isoleren, isoleren, isoleren
• isoleren altijd in combinatie met goede
ventilatie! Laat je informeren.
• overstappen op elektrisch koken op een
moment dat voor jou logisch is
• gebruik energiezuinige apparaten
• zonnepanelen voor duurzame
opwekking van je stroomverbruik (op
eigen dak of via postcoderoos-regeling)

ervaringsverhaal buurtbewoner Anthonie
 meer comfort na
isoleren spouwmuren
volgende stap is HR++ glas in de voordeur
“Wij kwamen in 2014 in de Sintenbuurt wonen, in een hoekhuis. Al vóór de tweede
winter lieten we de spouwmuren isoleren, vooral om het wooncomfort te
verbeteren. De kou trok echt door de muren. Het effect was direct merkbaar. Ook
in de portemonnee, al ging het me niet zozeer om het geld. Ik sta zeker open voor
vervolgstappen. In mijn ogen zou het interessant zijn om collectief maatregelen te
nemen, zoals dakisolatie. Dat was een van de redenen dat ik me heb aangesloten
bij het meedenkteam toen we in de buurt plannen gingen maken voor een
aardgasvrije toekomst. Inmiddels is gebleken dat in de Sintenbuurt nog niet direct
een betaalbaar en haalbaar alternatief voorhanden is. Daarom laat ik mijn 15 jaar
oude cv-ketel waarschijnlijk toch nog een keer vervangen door een nieuwe cv-ketel
– we hebben tot 2050 om van het gas af te raken.
We hebben nog tijd
Dat zou ik ook aan alle buren willen meegeven: laat je niet ontmoedigen door het
idee dat alles in één keer moet. We hebben nog jaren om ons stap voor stap voor
te bereiden. Míjn volgende stap is HR++-glas in de voordeur. Zo ga ik het hele huis
door: waar kunnen we nu de grootste comfortwinst halen? Daarbij maak ik
dankbaar gebruik van Omons om inzicht te krijgen in wat er mogelijk is én om de
financiële afweging te maken. Dat kan ik iedereen aanraden.”

➢ Meer ervaringsverhalen lezen van buurtbewoners uit andere gemeenten? Kijk
op: www.hierverwarmt.nl/bewonerservaringen
➢ Heb jij ook een ervaringsverhaal dat je wilt delen met je buurtbewoners? Mail
deze naar sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl

19

5 februari 2020

Buurtplan Sintenbuurt, Eindhoven

“Ik doe mee omdat
ik meer comfort in
mijn huis wil.”
buurtbewoner
Anthonie Kaland

aardgasvrije voorbeeldwoning woningstichting Trudo
bezoek 13 november 2019 en 22 januari 2020
nieuwe lage
temperatuur
radiatoren beneden
en boven

Dakisolatie aan
binnenzijde van nietbegaanbare zolder
(zolder wel met vlizotrap
bereikbaar)

Triple glas met
ventilatie via de
vensterbank
(dit type is niet toegepast
in deze aardgasvrije
voorbeeldwoning)

De cv-ketel is uit de
woning en in de
plaats daarvan is de
warmtepomp en het
boilervat van 180
liter gekomen.

vloerisolatie

Tip van de uitvoerder van
Trudo: ”Als je stappen wilt
nemen, begin met goed
(na-)isoleren van de woning
van vloer tot dak en, glas
minimaal HR++.”
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7. collectieve aanpak – samen staan we
sterker
1 op de 5 koopwoningeigenaren
heeft Omons al ingevuld! Jij ook?
Waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden als we allemaal voor dezelfde opgave
staan? Wij zien allerlei mogelijkheden om maatregelen samen aan te pakken. Wel zo
makkelijk en het levert ons waarschijnlijk ook scherpere prijzen op. Daarom zijn we van
plan om de komende jaren diverse collectieve acties te organiseren voor de meest gekozen
maatregelen in het online platform Omons (zie ook hoofdstuk 6).

resultaten uit Omons, stand van zaken 5 januari 2020
% in Omons geregistreerde
gebruikers
maatregel gekozen

% in Omons geregistreerde
gebruikers
maatregel al aanwezig*

Zonnepanelen

29%

11%

Vloerisolatie

19%

27%

Gevelisolatie

16%

59%

Dakisolatie

16%

36%

Glas

14%

34%

Inductie koken

14%

16%

Zonneboiler

5%

0%

Warmtepomp

2%

0%

Gekozen maatregel

*op basis van berekening door Omons

➢ Voor een volledig overzicht van de resultaten uit Omons zie bijlage 4
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Bijna 100 buren zagen al wat het hen kost
en oplevert om hun huis voor te bereiden
op aardgasvrij wonen. Wil jij ook weten
wat aardgasvrij-voorbereid voor jou
betekent? Registreer je dan in Omons.
Kijk hier hoe dat moet.

samen aan de slag in de Sintenbuurt

buurkracht (buur-kracht)

De meest gekozen maatregelen in het online platform Omons zijn:
• zonnepanelen
• vloerisolatie
• gevelisolatie
• dakisolatie
• glas isolatie
• inductie koken

Zelfstandig naamwoord, (de; m/v)

Dit zijn dus de maatregelen waarin de meeste buurtgenoten geïnteresseerd zijn om op te
pakken. Daarnaast zagen we tijdens de warmtecamera-wandeling dat in onze buurt met
name voordeuren en dakramen warmte lekken. Dat is ook interessant om samen op te
pakken. Voordeel van samen aan de slag zijn:
✓ samen heb je meer kennis
✓ je kunt het (uitzoek)werk verdelen
✓ je kunt wellicht een groepskorting bedingen
✓ je behoudt beter een eenduidig straat-/buurtbeeld (in geval van maatregelen die
zichtbaar zijn aan de buitenkant van de woning)
✓ isolatiebedrijven hebben het steeds drukker, niet elk isolatiebedrijf komt nog voor 1
adres. Een opdracht voor meerdere adressen in 1 straat of buurt is voor hen wel
interessant.
De samenwerking binnen ‘Sintenbuurt aardgasvrij voorbereid’ richt zich op de kracht van
samenwerken met je buren. Inzicht in maatregelen die buurtbewoners overwegen uit te
voeren is een eerste stap. Dat inzicht hebben we nu met het online platform Omons en met
dit buurtplan. De volgende stap is het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen ter
voorbereiding op aardgasvrij wonen. Daarom willen we met buurtgenoten uit de Sintenbuurt
collectieve acties voorbereiden. Niet eenmalig, maar structureel de komende jaren. Waarbij
we collectieve acties bijvoorbeeld elk jaar of elke twee jaar herhalen. Zodat iedereen kan
instappen op het moment dat hem of haar uitkomt. En je dus zelf je eigen tempo kan
blijven bepalen. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we dat kunnen organiseren. Wat je in
2020 hierin van ons kunt verwachten lees je in hoofdstuk 9.
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Vermogen dat ontstaat wanneer buren
zich gezamenlijk inspannen om dingen in
de buurt voor elkaar te krijgen.

ervaringsverhaal buurtbewoner Thijs
 meer comfort en lagere energiekosten na
vervangen ramen door HR++-glas
aanbrengen 12 cm dakisolatie
10 zonnepanelen
isoleren spouwmuren
“Op dit moment is nog onduidelijk hoe onze buurt straks aardgasvrij wordt.
Betaalbare alternatieven zijn nog niet voorhanden maar de ontwikkelingen kunnen
heel snel gaan. En je kan altijd stappen zetten om je daarop voor te bereiden waar
je sowieso plezier van hebt. Mijn vriendin heeft toen ze ons huis in 2006 kocht,
bijvoorbeeld alle kozijnen voorzien van HR++-glas en 12 centimeter isolatie op het
dak laten aanbrengen. Sinds vier jaar hebben we ook tien zonnepanelen op het
dak. Voor ons driepersoonshuishouden is dat ruim voldoende, terwijl we met onze
inductiekookplaat, dagelijkse wasjes en wasdroger best veel stroom gebruiken.
Toch leveren we per saldo terug aan het energienet. Een bewuste keuze: we
houden er rekening mee dat we in de toekomst naar een elektrische oplossing
gaan. Buren die ook zonnepanelen overwegen zou ik willen adviseren goed te
kijken naar wat je energieleverancier vergoedt voor je eventuele overschot. Daar
zitten grote verschillen in dus dat loont echt.

Besparing mooi meegenomen
Verder hebben we – minder zichtbaar - twee jaar terug de spouwmuren van ons
hoekhuis laten isoleren met EPS-parels. Vooral vanwege het comfort, maar het is
mooi meegenomen dat het veel energie en geld bespaart. Op termijn zijn we van
plan ook de vloer te vervangen en te voorzien van vloerisolatie en
vloerverwarming. Het leefklimaat speelt daarbij zeker een rol, maar het moet ook
financieel interessant zijn: van een goed gevoel wordt je huis niet warm.”

➢ Meer ervaringsverhalen lezen van buurtbewoners uit andere gemeenten? Kijk
op: www.hierverwarmt.nl/bewonerservaringen
➢ Heb jij ook een ervaringsverhaal dat je wilt delen met je buurtbewoners? Mail
deze naar sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
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“Ik doe mee omdat ik
het belangrijk vind
anders om te gaan met
natuurlijke bronnen.
En om buren op een
nieuwe manier te leren
kennen.”
buurtbewoner
Thijs van den Boom

8. hoe kan ik dat betalen
Aanpassingen om je woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas,
kosten geld. Hoeveel, dat hangt van allerlei factoren af. In Omons kun je voor
jouw woning per maatregel doorrekenen wat het je kost én wat het je oplevert.
Jij bepaalt of je nu al maatregelen wilt uitvoeren.

betaalbaar voor iedereen en woonlastenneutraal
In het klimaatakkoord staat dat de overgang naar aardgasvrij wonen voor
iedereen betaalbaar moet zijn en dat ‘woonlastenneutraliteit’ het uitgangspunt
is. Dat laatste betekent dat wonen zonder aardgas jou uiteindelijk niet meer
mag gaan kosten dan wat je nu maandelijks betaalt om te koken en je huis en
tapwater te verwarmen op aardgas. Daarbij gaat het om zowel de kosten van je
energieverbruik als de kosten voor het nemen van maatregelen om je huis
geschikt te maken voor aardgasvrij wonen.

financieringsmogelijkheden
Ook als je geen eigen geld hebt en vandaag al aan de slag wilt, heb je
verschillende mogelijkheden om de financiering van aardgasvrij voorbereidende
maatregelen aan je huis te regelen. Lees de mogelijkheden in het kader rechts
of kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl/.

mogelijkheden gemeente Eindhoven
Er een regionaal zonnepanelenproject waaraan gemeente Eindhoven
deelneemt: De Groene Zone. Hier kun je via een lening zonnepanelen
aanschaffen tegen een lage rente van 1,35%. (www.degroenezone.nl)
Meer informatie? Kijk op: www.eindhovenduurzaam.nl

gebouwgebonden financiering in ontwikkeling
Nieuwe financieringsmogelijkheden zijn in ontwikkeling, zoals de
gebouwgebonden financiering voor woningeigenaren. Het idee van deze
financiering is dat de lening gekoppeld is aan je huis en niet aan jou als
bewoner. Bij de verkoop van je huis, gaat de lening automatisch over op de
volgende eigenaar. Kosten voor maatregelen om je huis voor te bereiden op
aardgasvrij wonen betaal je met de lening. Gebouwgebonden financiering is nu
nog niet beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Meld je
dan aan op de nieuwsbrief van hierverwarmt.nl.
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Subsidies, leningen en kredieten
Landelijke subsidies
SEEH-subsidie: sinds 2 september 2019 is er weer subsidie
beschikbaar voor isolatiemaatregelen. 84 miljoen in totaal. Lees hier
hoe en onder welke voorwaarden je daar je graantje van kan
meepikken: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

Energiebespaarlening
Je kunt nu al geld lenen via de energiebespaarlening van het
Nationaal Energiebespaarfonds: www.energiebespaarlening.nl.

Andere groene kredieten
Meerdere banken verlenen speciale kredieten om energiebesparende
maatregelen te financieren tegen relatief gunstige voorwaarden. Zo
geven onder andere Rabobank en Triodos hypotheekkorting op
energiebesparende maatregelen. En heb je het Energiekrediet van
BNP Paribas Fortis, de Greenloans Ecolening voor energiebesparing
en de Greenloans Lening voor energieopwekking. ING biedt een
persoonlijke lening voor zonnepanelen. Via google vindt je de actuele
websites van deze organisatie.

Groen lenen van familieleden
Ten slotte kun je voor energiebesparende maatregelen ook nog
terecht bij je eigen familie. Bij je ouders, kinderen, neven en nichten
kun je een onderhandse lening aangaan, zonder al te veel papieren
rompslomp. Of ze nemen een stukje van je hypotheek over. Als je
dat opgeeft aan de belastingdienst, kan dat fiscaal voordeel
opleveren. Dat geldt ook voor een schenking. Meer weten? Kijk op de
website van de belastingdienst.

ervaringsverhaal buurtbewoner Anne-Marie
 minder warmtelek na
vervangen vloer mét vloerisolatie
“Sinds kort heb ik een nieuwe vloer van composietelementen gevuld met
isolatiemateriaal. Deze stap nam ik noodgedwongen: eigenlijk wilde ik in de
spouwmuur en de kruipruimte isolatiekorrels laten aanbrengen en zo bijdragen aan
de energietransitie. Maar de houten ondervloer bleek helemaal weggeteerd door
vochtproblemen. Toen ik mijn huis 8 jaar terug kocht, heb ik er een prachtige
houten vloer op laten leggen. Tegelijkertijd verdwenen met de vervanging van de
achterpui de ventilatiegaten. Ik vroeg de aannemer nog of ik daar geen problemen
mee zou krijgen, maar hij deed het altijd zo, zei hij. Tot overmaat van ramp is het
riool ook nog gaan lekken. Toen ging het echt mis. In het jaar dat ik vervolgens
heb lopen bakkeleien met de verzekeraar, is de vloer doorgerot en vol gegroeid
met zwammen. Ik kon dus niet anders dan hem volledig laten vervangen.
Subsidie voor 2 maatregelen
In eerste instantie heb ik offertes aangevraagd voor een betonnen vloer met
isolatie. Ik schrok van de kosten, maar vooral van de 16 weken droogtijd. Op zoek
naar een alternatief op internet stuitte ik op de innovatieve Compofloor die ik nu
heb. Dat deze ontwikkeld is met TU Eindhoven en goede recensies heeft, gaf mij
vertrouwen. De kosten vielen ook mee, en in twee dagen lag hij erin. En met al die
vertraging is er nu gelukkig wel weer subsidie voor minimaal twee
isolatiemaatregelen beschikbaar. In combinatie met de vloer heb ik de kosten voor
de gevelisolatie er nu bijna uit. Dat komt erg van pas bij alle extra kosten.”

➢ Meer ervaringsverhalen lezen van buurtbewoners uit andere gemeenten? Kijk
op: www.hierverwarmt.nl/bewonerservaringen
➢ Heb jij ook een ervaringsverhaal dat je wilt delen met je buurtbewoners? Mail
deze naar sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
25

5 februari 2020

Buurtplan Sintenbuurt, Eindhoven

“Ik doe mee omdat
ik versnelling van
de energietransitie
belangrijk vind.”
buurtbewoner
Anne-Marie Maas

9. hoe gaan we nu verder

wat kun je in 2020 van ons verwachten
In april werven we buurtbewoners die samen de eerste collectieve
inkoopactie voor een aardgasvrij voorbereidende maatregel willen
voorbereiden. Zij worden hierin begeleid door Buurkracht.
Streven is om rond de zomer een burenaanbod te hebben liggen.
Vervolgens communiceren jouw buurtgenoten dat aanbod naar de
koopwoningeigenaren in de Sintenbuurt, waarna je kunt besluiten of
je meedoet.

meehelpen
Meehelpen met het voorbereiden van de eerste collectieve
inkoopactie voor de Sintenbuurt? Dat kan variëren van offertes
opvragen en beoordelen (onder begeleiding van Buurkracht) tot het
maken van flyers met het collectieve aanbod. Of gezellig met je
buurman of buurvrouw een rondje wandelen in de buurt terwijl je de
flyers rondbrengt. Wil je een keertje meehelpen, meld je aan bij
sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl.

op de hoogte blijven
Download de Buurkracht-app in de App Store of Google Play Store
en meld je aan voor de ‘aardgasvrij voorbereid’-activiteiten.
Per mail op de hoogte blijven van dit traject? Mail naar
sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl.

heb jij nog vragen?
Kijk dan op buurkracht.nl/sintenbuurt. Hier vind je ook de veel
gestelde vragen en antwoorden over het traject ‘Sintenbuurt
aardgasvrij voorbereid’.

kernpunten: S.I.N.T.
✓ Samen inkopen
Doe dit jaar mee met de diverse collectieve inkoopacties. Wij
zien allerlei mogelijkheden om maatregelen samen aan te
pakken. Wel zo makkelijk en het levert ons waarschijnlijk ook
scherpere prijzen op. We willen de collectieve acties jaarlijks of
elke twee jaar herhalen, zodat iedereen kan investeren in
isolatie, zonnepanelen of een inductie kookplaat op het moment
dat het hem of haar uitkomt

✓ Inspireren
Praat met elkaar en deel ervaringen. Samen hebben we meer
kennis. Deel je ervaringen met installateurs en aannemers.
Bespreek je keuzes en twijfels en deel kennis over financiering
en subsidies.
Laat je inspireren door Omons. Zie welke maatregelen mogelijk
zijn om nu al gas te besparen en laat Omons berekenen wat dat
jou kost en oplevert. Gewoon thuis vanaf de bank.

✓ (Na)-isoleren
Isoleer je huis. Met betere isolatie en ventilatie heb je minder
vocht en tocht in huis en minder herrie van buiten. Via je dak,
gevel, vloer, ramen en kieren lekt warmte naar buiten (winter)
en trekt hitte naar binnen (zomer). Goed isoleren en ventileren
is altijd-goed en geeft direct winst in comfort en besparing op
vaste lasten.

✓ Toekomst voorbereid
Kies de altijd-goed-maatregelen, maatregelen waar je geen spijt
van krijgt. Kies je moment: onderhoud, verbouwing of
verhuizing zijn hèt moment om je op de toekomst voor te
bereiden. Wat kun je nu al doen en waar kun je beter nog even
mee wachten? Je leest het in dit plan.
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10.aan dit plan dachten mee
8 meedenkteamleden (gemiddeld per sessie) werkten actief aan dit buurtplan mee tijdens
11 meedenksessies in de periode oktober 2018 tot februari 2020
62 buurtbewoners vulden in februari – maart 2019 de bewonersenquête in
27 buurtbewoners beantwoordden in de periode juni 2019 tot januari 2020
8 bewonerspanelvragen in de buurkracht-app
diverse experts kwamen hun kennis delen
• Serge van den Berg, onafhankelijke energieadviseur bij Het Energiebureau vertelde ons
over de technische alternatieven voor aardgas tijdens de meedenksessie van 23 januari
2019
• 2 vrijwilligers van 040energie begeleidden onze warmtecamera-wandeling op 28
februari 2019
• Ed Kooijmans van Van Asperdt Onderhoud en Beheer en Marcel van Dooremalen
van woningstichting Trudo lieten ons de alternatieven voor aardgas zien tijdens het
bezoek aan de aardgasvrije voorbeeldwoning van Trudo op 13 november 2019 en op 22
januari 2020
• Jan-Jaap Bakker van Omons gaf het meedenkteam een training over het online platform
Omons op 9 oktober 2019
60 buurtbewoners tijdens de 1e buurtbijeenkomst op 22 augustus 2018
30 buurtbewoners tijdens de 2e buurtbijeenkomst op 3 april 2019
30 buurtbewoners tijdens de 3e buurtbijeenkomst op 20 november 2019
Yvette Marijnissen de buurtbegeleider van Buurkracht.
dit buurtplan is gepresenteerd op de 4e buurtbijeenkomst op 5 februari 2020
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contact

Kijk op buurkracht.nl/sintenbuurt
of in de
Buurkracht-app (te downloaden in
App Store en Google Play Store)

bijlage 1 casus aanbrengen spouwmuurisolatie
buurtbewoner Sjoerd
Hij komt zo vaak terug als één van de ‘altijd goed’-maatregelen: spouwmuurisolatie.
Bij deze ons uitvoeringsvoorbeeld. Voorafgaand hebben we met diverse partijen en
buurtgenoten gesproken.
Techniek
Voor de isolatie van woningen met een kleine spouw zijn er 2 technologieën het best
geschikt. Die 2 ontlopen elkaar nauwelijks in prijs en prestatie:
• EPS parels: Soort piepschuimbolletjes met grafiet, ingespoten te samen met lijm
om verzakking te voorkomen.
• Glaswol: Als vlokken ingespoten totdat een specifieke dichtheid ontstaat voor
optimale isolatie en stabiliteit.
Qua isolatiewaarde zijn ze vrijwel identiek en bieden ze de hoogst mogelijke waarde
die op dit moment voor handen is. En beide gaan in principe de rest van het leven
van de woning mee. Glaswolvlokken vragen iets grotere boorgaten, maar zijn
uiteindelijk geluiddempender. Voorafgaand aan een definitieve keuze kan het best
de spouw met camera worden geïnspecteerd om zeker te stellen welke uitvoeringen
geschikt zijn.
Risico’s
Vochtproblemen of verzakking van het vulmateriaal horen bij een goede uitvoering
niet meer voor te komen. Onze uitvoerder geeft hier ook garantie op.
De witte verf is voor de meeste uitvoerders een moeilijker punt. Volgens het
bouwbesluit mogen muren voorzien zijn van maximaal 1 laag dampdoorlatende verf.
Bij de witte woningen is het verfsysteem geselecteerd op dampdoorlatendheid. Het
aantal lagen is echter meer dan 1, aangezien we over de oude laag hebben
geschilderd. Deze keuze is in 2016 gemaakt op advies van een specialist van Sigma,
omdat de oude laag door de jaren heen steeds dunner wordt. Bij dat advies is
rekening gehouden met spouwmuurisolatie. Bovendien kennen we uit ervaring ook
geen problemen met de verf.
Werkzaamheden
• Voorinspectie met camera
• Uitvoering incl. afsmeren van gaten
• Wit schilderen afgesmeerde gaten

ca 30 min
½ dag
separaat te regelen

Algemene gegevens
Kosten:
Uitvoerder:
Type woning:
Materiaal:

€830,Van den Dijssel (Valkenswaard)
Tussenwoning Type 1
minerale glaswol (Knauf Suprafil)
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“Nu nog de gevulde gaatjes
aantippen met witte verf.”

“Ook de geveldelen onder
de ramen kunnen gevuld
worden.”

bijlage 1 casus uitvoer HR++ glas beneden
buurtbewoner Sjaak
Onze benedenverdieping was voorzien van Thermopane dubbelglas van circa 25-30
jaar oud. Bij een van de ramen was er sprake van vochtdoorslag. Ook was het ‘s
winters nog best koud bij de ramen.
Techniek
Aan voorzijde kozijn vervangen door nieuw kozijn met HR++ glas. Aan achterzijde
en in uitbouw HR++ glas plaatsen in bestaande houten kozijnen.
Overwegingen
Voor ons was het van belang om aan de voorzijde weer het beeld van het
oorspronkelijke stalen kozijn (in 6 delen en smalle profielen) weer te krijgen. Verder
waren we natuurlijk blij dat de kozijnen aan de achterzijde geschikt waren om het
dikkere HR++ glas te plaatsen.
Verder wilden we het aardgasverbruik verder beperken en meer comfort.
Werkzaamheden
• Plaatsen nieuw kozijn voorzijde
• Plaatsen nieuw glas achterzijde

Algemene gegevens
Kosten (circa):
Uitvoerder:
Type woning:
Uitvoering

4 uur
8 uur

2000 euro voorzijde, 1500 euro achter
Belisol (voorzijde), Stolk Glasservice. (achterzijde)
Lage woning type 1
2015

Opmerkingen
Het oude kozijn aan de voorzijde kon makkelijk verwijderd worden met een kraan
vanaf de straatzijde. Idem het plaatsen van het nieuwe kozijn. In de spouwmuur
rond het kozijn zijn wel asbest ‘spouwplaatjes’ aangetroffen, die we gewoon hebben
laten zitten.
Bij het verwijderen van het oude thermopane aan de achterzijde moest eerst de
kitlaag verwijderd worden. Deze kit kan ook asbesthoudend zijn.
In het glas aan de achterzijde werden ook nieuwe ventilatie units geplaatst (zoals al
aanwezig in de oude situatie).
We zijn erg tevreden over deze ingreep. Veel extra comfort (minder koud) bij de
ramen en ook een verminderd aardgasverbruik (circa 200 m3/jaar).
➢ Heb jij ook een casus die je wilt delen met je buurtbewoners? Mail deze naar
sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
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“Veel extra comfort en
een lager gasverbruik”

Tip van buurtbewoner Sjaak:
“Ga na of HR++ past in je
bestaande kozijnen!”

bijlage 1 casus aanbrengen Tonzon vloerisolatie
buurtbewoner Sjaak
Toen we in 1992 ons huis kochten waren we nog niet bezig met energiebesparing en
hebben we een nieuwe parket vloer laten aanbrengen op de bestaande houten
vloer.
Techniek
Tonzon bodemfolie en Tonzon thermoskussens onder de vloer (zie www.tonzon.nl)
Risico’s/ Overwegingen
Er moest een nieuw luik in de houten vloer worden aangebracht (onder de bank).
Verder moet de vloer in orde zijn (niet rot), wat gelukkig bleek bij de inspectie
onder de vloer vooraf.
De bestaande ventilatieopeningen voor de kruipruimte in de gevel moesten open
blijven !
Werkzaamheden
• Nieuw vloerluik
: 1 uur
• Tonzon bodemfolie
: 4 uur
• Tonzon thermoskussens : 16 uur

Algemene gegevens
Kosten:
Uitvoerder:
Type woning:
Materiaal:
Jaar van uitvoering:

circa 1800 euro
Tonzon (lokale ondernemer)
Lage woning type 1
Tonzon
2014

“Vloer via kruipruimte
isoleren is goedkoper!”

Opmerkingen
De hele vloer vernieuwen vonden we te duur en te omslachtig.
Er werd eerst een gaatje geboord in de vloer om de ligging van de balken onder de
vloer te bepalen (voor het nieuwe vloerluik). De constructie bestaat uit twee zware
balken, elk op twee betonnen steunen, over de breedte van de woonkamer. Daarop
circa 6 balken over de lengte van de woonkamer en dan de oude planken vloer.
Aan de rand was een van deze (lengte)balken een klein deel rot, maar gezien de
dikte van de vloer, heb ik deze balk niet laten vervangen.
De kruipruimte was gemiddeld 40 cm, onder de dwarsbalken nog iets minder.
Door de dikke bodemfolie wordt de kruipruimte minder vochtig.
De vloer is warmer dan voorheen (comfort) en levert ook een besparing in
aardgasverbruik op van circa 200 m3/jaar
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“Weer warme voeten!”

bijlage 1 casus vervangen voordeur
buurtbewoner Anthonie
Onze voordeur was nog als een van de laatste plaatsen in het huis met enkel glas
uitgevoerd. Bij droge seizoenen konden we door de spleten naar buiten kijken, bij
natte seizoenen kregen we de deur bijna niet open omdat deze klemde. Verder
hadden we vaak condensvorming aan de binnenzijde van de deur.
Techniek
Hele kozijn met zijramen laten vervangen voor kunststof kozijnen. We hebben
gekozen voor Kömerling K-vision met een RAL 9010 houtnerf-look en HR ++ glas.
Risico’s/ Overwegingen
We wilden het vooraanzicht van de woning niet veranderen, en hebben dezelfde
opbouw van de deur gehouden, inclusief de boog aan de bovenzijde van de deur.
Dit betekende hogere kosten in vergelijking met rechthoekige deur met bovenraam.
We hebben diverse leveranciers bezocht en uiteindelijk hebben we dezelfde
leverancier als onze buren gekozen vanwege de professionele uitstraling en kosten.
Er zaten hele grote verschillen in kosten tussen de offertes, het is raadzaam om
offertes bij diverse leveranciers te vragen.
Werkzaamheden
• Verwijderen oude deur met kozijn
• Plaatsen van nieuwe deur

3 uur
1.5 uur

Onze spouwmuur is geïsoleerd met EPS parels, die goed bleven zitten tijdens de
vervanging van de voordeur.
Algemene gegevens
Kosten:
Uitvoerder:
Type woning:
Materiaal:

ongeveer € 6000
Kura, Montfort
Lage woning type 1
Kömerling K-vision

➢ Heb jij ook een casus die je wilt delen met je buurtbewoners? Mail deze naar
sintenbuurtaardgasvrij@eindhoven.nl
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“Offertes waren
behoorlijk verschillend
in prijs ”

“Vaak condensvorming aan
binnenzijde van deur”

bijlage 1 casus vervangen voordeur
buurtbewoner Cis
We wisten het al, een koude hal. Onze voordeur is gericht op het westen en dat
betekent dat wind en regen vrij spel hebben. De deur kierde, de deurplaat was te
dun en ondanks HR glas was het een koudebrug.
Tijdens de rondgang met de warmtecamera werd zichtbaar dat er veel warmte naar
buiten lekte.
Techniek
De oplossing: of een poging tot ‘reparatie’ of een nieuwe deur inclusief nieuw kozijn.
Repareren/herstellen is moeilijk en omdat deur en kozijn een eenheid vormen blijft
het lastig. Dus werd het snel de keuze voor een nieuwe deur inclusief kozijn. Omdat
het deurgat breder is dan normaal moest het een op maat oplossing worden. Dat is
ook nodig omdat we een voordeur willen die de jaren 50 uitstraling van ons huis
versterkt. Schets van onze wensen gemaakt en op zoek naar een maatwerk
voordeur.
Risico’s/ Overwegingen
Het lijkt simpel zeker als je op internetsites speurt naar voordeuren op maat.
Heel snel worden enkele dingen duidelijk.
1. Een houten voordeur is voor veel leveranciers hetzelfde als kunststof houtlook.
2. Naar eigen ontwerp betekent bijna overal kiezen uit hun beperkte varianten.
3. Voordeuren hebben enkele breedtematen, hun oplossing past niet.
4. De prijs. Een fabrikant begon met minimaal € 5000,-Complicerend bleek daarbij dat we net nieuw geplaatst sluitwerk wilden behouden.
Na veel zoeken, vruchteloze bezoeken aan showrooms in de regio kwamen we uit bij
een particulierbedrijf dat onze wensen snapte en graag meewerkte mits we even
geduld hadden want zij zaten nog maanden vol met werk.
Werkzaamheden
Een paar tekeningen via e-mail over
en weer en een gesprek op het bedrijf
½ dag
Plaatsen voordeur + kozijn, arduin dorpel
en neuten plus afwerking binnen
paar uur
Algemene gegevens
Kosten:
Uitvoerder:
Type woning:
Materiaal:
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€ 2284,-- (prijspeil 2018)
Bert Stevens Timmeratelier Soerendonk
Hoekwoning
Hout met HR++glas
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“Na vervanging van de
voordeur geen warmtelek
meer”

bijlage 2 alternatieve bronnen voor aardgas toegelicht
Op dit moment worden in Nederland drie alternatieven bronnen voor aardgas gezien voor
het verwarmen van onze woningen en tapwater:
• warmtenet met een externe centrale warmtebron
• groen gas (zoals biogas of waterstof)
• alles elektrisch
De gemeente Eindhoven heeft de mogelijkheden van deze drie alternatieven voor de
Sintenbuurt bekeken. De conclusie is dat geen van deze alternatieven op dit moment voor
de Sintenbuurt technisch haalbaar en/ of betaalbaar is om volledig van het aardgas af te
gaan. Lees hieronder waarom.

warmtenet op dit moment geen reële optie voor de Sintenbuurt
Een collectief warmtenet is alleen een optie als er een grote (externe) warmtebron in de
buurt is die daar geschikt voor is. De gemeente Eindhoven heeft samen met de TU/e alle
warmtebronnen in de stad in kaart gebracht, zoals warmte uit biomassa, asfalt, afvalwater,
oppervlaktewater of restwarmte van bijvoorbeeld datacentra. De conclusie is dat er op dit
moment geen geschikte externe warmtebron is en ook niet zal komen waarmee de hele
Sintenbuurt verwarmt zou kunnen worden via een warmtenet.

hernieuwbaar gas komende 30 jaar geen reële optie voor Sintenbuurt
Hernieuwbaar gas, zoals waterstof of biogas, lijkt binnen afzienbare termijn ook geen reële
mogelijkheid voor onze buurt. Er zijn allerlei technologieën in ontwikkeling om bijvoorbeeld
biogas uit mest en zeewier te produceren, maar dat is toch nog wel toekomstmuziek. Wij
verwachten dat het met de kennis van nu nog wel 30 jaar duurt voordat hernieuwbaar gas
een technisch haalbaar en betaalbaar alternatief voor huishoudens is – en dus ook voor de
Sintenbuurt.

alles elektrisch op dit moment niet betaalbaar voor de Sintenbuurt
Blijft over: alles elektrisch. Maar in een buurt als de Sintenbuurt, waar de woningen over het
algemeen uit een bouwjaar stammen waarin uitstekende isolatie nog niet de norm was, ligt
een collectieve elektrische optie meestal niet voor de hand. Het is technisch wel haalbaar,
zoals woningcorporatie Trudo met een proefhuis in de Sint Romboutstraat bewijst, maar
nu nog niet praktisch laat staan betaalbaar. Wil je een jaren 50 huis elektrisch comfortabel
krijgen met bijvoorbeeld een warmtepomp, dan zijn daar zoals in de Romboutstraat
bewezen ingrijpende en kostbare maatregelen voor nodig.
Meer lezen over alles elektrisch oplossingen? Kijk op hierverwarmt.nl/elektrische-oplossingen
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Wil je nu al meer weten over deze
alternatieven? Kijk dan op de
volgende pagina’s.

bijlage 2 alternatieve bronnen voor aardgas toegelicht
warmtenet
wat is een warmtenet?
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).

bronnen
• Restwarmte van bijvoorbeeld industrie, landbouw, afvalverbranding
of datacenters
• Biomassa, zoals bijvoorbeeld houtsnippers
• Aardwarmte (geothermie)
• Warmte uit oppervlakte of afvalwater
• Zonnewarmte

kenmerken
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
CO2-uitstoot
Afhankelijk van de warmtebron
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voordelen
•
•

•
•

Bekende en bewezen
techniek
Bij hoge temperatuurnetten
is de noodzakelijke
aanpassing aan woningen
beperkt
Flexibiliteit in bronnen is
mogelijk
Kan gecombineerd worden
met warmteopslag

nadelen
•

•
•
•
•
•
•

Duurzame (CO2-vrije)
bronnen zijn maar beperkt
beschikbaar
Aanleg warmtenet vergt
grote investering
Kan de keuzevrijheid van
bewoners beperken
Bij lage temperatuurnetten
zijn wel goede isolatie en
vloer- en/of wandverwarming nodig

bijlage 2 alternatieve bronnen voor aardgas toegelicht
hernieuwbaar gas
wat is hernieuwbaar gas?
In plaats van aardgas kan ook biogas of ‘synthetisch’ gas gebruikt

worden. Omdat hiervoor geen CO2 uit de aarde hoeft te worden gehaald,
wordt de hoeveelheid CO2 in de lucht niet groter. Op die manier is het
gebruik van hernieuwbaar gas dus CO2-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.

voordelen
•
•
•

•

Er is veel ervaring met het
gebruik van gas
De leidingen en ketels zijn al
aanwezig
Weinig aanpassingen aan
woning noodzakelijk, maar
door hoge prijs wel goede
woningisolatie nodig.
De overproductie van energie
uit duurzame elektriciteit kan
worden opgeslagen in
synthetisch gas.

bronnen
Biogas kan bijvoorbeeld gemaakt worden uit mest, uit huishoudelijk afval
of uit rioolslib. Synthetisch gas kan bijvoorbeeld gemaakt worden uit CO2
en waterstof.

•

kenmerken

•

afgiftesysteem
De bestaande ketels en radiatoren kunnen gebruikt worden.

•

nadelen

•

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.
CO2-uitstoot
Voor biogas en synthetisch gas hoeft geen gas
uit de aarde te worden gehaald, het voegt
daarom geen CO2 aan de lucht toe en is
daarom CO2-neutraal.
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Er is veel te weinig biogas
beschikbaar
De bron van het biogas is niet
altijd duurzaam (mest uit
intensieve veehouderij)
Synthetisch gas is voorlopig
nog veel te duur
Niet alle bronnen van biogas
worden als duurzaam
beschouwd (discussie over
mest uit intensieve
veehouderij)

bijlage 2 alternatieve bronnen voor aardgas toegelicht
alles-elektrisch
voordelen
wat is alles-elektrisch?

•

Een ‘alles-elektrisch’ oplossing betekent dat alle warmte voor de woning wordt
gemaakt uit elektriciteit en dat je kookt op elektriciteit.

•

•

bronnen
De warmte kan uit elektriciteit gemaakt worden met:
• warmtepomp: deze haalt warmte uit de bodem, water of uit de lucht en verwarmt
daarmee je huis en het water voor kraan of douche
• zonneboiler: deze haalt warmte uit de zon en verwarmt het water voor de kraan
of douche voor

kenmerken
De ‘alles-elektrisch’ oplossingen van dit moment leveren warmte op lage temperatuur.
Dit betekent dat het altijd nodig is om woningen zeer goed te isoleren voordat een
‘alles-elektrisch’ oplossing toegepast kan worden. Én dat je je radiatoren moet
vervangen door lage temperatuur radiatoren. Dat maakt deze oplossing op dit moment
niet betaalbaar voor de meeste koopwoningeigenaren.

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

•

•

•

Met een warmtepomp kan de woning
ook gekoeld worden
Warmtepomp: relatief lage
gebruikskosten (wel hoge investering)
Vloerverwarming en wandverwarming
worden vaak als comfortabel ervaren
Met een ‘hybride’ warmtepomp (een
gecombineerd systeem met gasketel)
kan relatief goedkoop al een grote CO2winst gehaald worden
Infraroodverwarming: relatief lage
investering (wel hogere
gebruikskosten)
In de toekomst slim te combineren
met opslag van elektriciteit in de
elektrische auto

nadelen
•

•
•

afgiftesysteem
Voor lage temperatuur-warmtepompsystemen zijn speciale radiatoren noodzakelijk, of
er moet gebruik gemaakt worden van vloerverwarming of wandverwarming. Daarnaast
kun je infraroodpanelen gebruiken als bijverwarming voor kamers die niet veel
gebruikt worden. Deze panelen kunnen aan of in het plafond bevestigd worden. Of in
de wand of in een spiegel worden verwerkt. De panelen geven straling die lokaal zorgt
voor een comfortabele warmte. Infrarood panelen werken op stroom en zijn op
zichzelf dus geen duurzame warmtebron.
CO2-uitstoot
Een ‘alles-elektrisch’ oplossing is alleen CO2-neutraal als de elektriciteit
zelf duurzaam wordt opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) of als
er gebruik wordt gemaakt van groene stroom

Meer lezen over alles elektrisch oplossingen? Kijk op
hierverwarmt.nl/elektrische-oplossingen

37

5 februari 2020

Buurtplan Sintenbuurt, Eindhoven

•

•

Zeer goede isolatie van de woning
noodzakelijk, dus hoge isolatiekosten
Warmtepomp: hoge investering (wel
relatief lage gebruikskosten)
Infraroodverwarming: hogere
gebruikskosten (wel relatief lage
investering), zeer lokale warmte
afgifte, op zichzelf niet duurzaam
(warmtebron is stroom), Minder
rendement dan warmtepomp (1 kWh
stroom omgezet in “1 kWh” warmte,
bij een beetje warmtepomp is het
circa 1 om 4).
Het elektriciteitsnet moet verzwaard
worden bij grootschalige toepassing
van ‘alles-elektrisch’
Bij massale toepassing van ‘alleselektrisch’ is het niet zeker dat er
voldoende groene stroom gemaakt
kan worden in Nederland

bijlage 3 zo bleven buurtbewoners op de hoogte
tijdens het opstellen van het buurtplan

de updatekaart viel
maandelijks bij alle
540 koopwoningeigenaren op de mat
*woningverhuurders
informeren zelf hun
huurders
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wist je dat….
je op de buurtpagina ook
de veel gestelde vragen
en antwoorden vindt?

alle presentaties en verslagen
beschikbaar via de buurtpagina
www.buurkracht.nl/sintenbuurt
Buurtplan Sintenbuurt, Eindhoven

bijlage 4 resultaten online platform Omons
stand van zaken 5 januari 2020
Bron: Omons
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bijlage 5 ervaringen buurtgenoten met leveranciers maatregelen

Genomen maatregel

Toelichting

Tevredenheid
over maatregel
(rapportcijfer
1-10)

Vloerisolatie

Tonzon

8

2015

8

2018

Pellet kachel
begane grond::
• vloer eruit vanwege houtrot
• Argex thermovloer laten
aanbrengen: de kruipruimte is
hiervoor volgestort met Argex
korrels (soort piepschuim), hierop
polyethyleenfolie en daarop een
lichtgewapende betonvloer
• afwerklaag voorzien van
vloerverwarming + tegels (Mosa)
Het was wel even slikken en flinke
extra investering, maar we hebben
geen moment spijt gehad.
Geen last meer van slakken en
spinnen, altijd lekker warme vloer.
Top.

Vloerisolatie

Uitgevoerd
in

Leverancier
voor uitvoering

Tevredenheid
over leverancier
(rapportcijfer
1-10)
9

K-stove

Onze aannemer
was destijds vd
Asperdt, maar die
werkt nu helaas
niet meer voor
particulieren.

6

10

2010

Vloerisolatie +
ventilatiegaten met
composietelementen

9

2019

Compofloor

10

Gevelisolatie

9

2019

Isosun

10
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bijlage 6 leerpunten uit andere pionierbuurten
Generalenbuurt
• In de Generalenbuurt is – net als in de Sintenbuurt – op dit
moment geen centrale externe warmtebron in beeld om
eventueel een warmtenet aan te leggen.
• De focus van het buurtplan van de Generalenbuurt is daarom –
net als de focus van het buurtplan van de Sintenbuurt – op
voorbereidende maatregelen richting aardgasvrij wonen
(isoleren en combinatie met goede ventilatie, elektrisch koken
en eventueel zonnepanelen voor eigen opwek). Hiervoor willen
de buurtbewoners in 2020 een eerste collectieve inkoopactie
voorbereiden.
• Het meedenkteam van de Generalenbuurt gaat kijken of zij een
buurtplatform kunnen oprichten die zich bezighoudt met de
leefbaarheid in de Generalenbuurt. En of zij van daaruit
bewoners betrekken in de voorbereiding richting aardgasvrij
wonen.
• Meer informatie over het Buurkracht-traject in de
Generalenbuurt vind je op buurkracht.nl/generalenbuurt

‘t Ven
• In ‘t Ven onderzoekt de gemeente of het haalbaar is om ‘t Ven
aan te sluiten op een warmtenet. De resultaten van dit
onderzoek worden in 2020 verwacht.
• Ondertussen zit meedenkteam ‘t Ven niet stil. Zij heeft een
eigen lokaal Energieloket opgericht, als onderdeel van het al
bestaande Wijkoverleg Het Ven.
• Bij Energieloket ‘t Ven organiseren buurtbewoners zelf
activiteiten voor hun buurtgenoten om hen te helpen bij het
nemen van voorbereidende maatregelen richting aardgasvrij
wonen. Denk hierbij aan een warmtecamera-wandeling,
workshop kier dichten, isoleren en ventileren, workshop word
energiecoach, workshop zonnepanelen, workshop zet ‘m op 70
(inzicht hoe je de verwarmingsketel op 70 graden kan zetten om
je huis lekker te verwarmen, zonder risico op legionella, maar
wel met een flinke besparing). Kijk op
wijkhetven.nl/energieloket voor meer informatie
• Meer informatie over het Buurkracht-traject in ‘t Ven vind je op
buurkracht.nl/tven
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