Kook jij nog op gas? De overstap naar inductie is
gemakkelijk te maken! Zelfs de zelfverklaarde
'verstokte gaskoker' foodblogster Francesca is
overgestapt op inductie: "Ja, ik ken de argumenten om
niet over te stappen, maar inductie is zoveel verbeterd,
je kunt er bijna niet omheen. Zo kun je bijvoorbeeld ook
wokken op inductie en is de snelheid van de ‘vlam’
(oftewel de hitte) heel goed te reguleren. Ook de
pannen worden steeds slimmer en stellen zich
automatisch af op je kookplaat. Zo kun je bijvoorbeeld
beter grillen en kan een pan bijna niet meer
oververhitten. Als je goed onderzoekt welke kookplaat
bij jou past, komt het helemaal goed, dat weet ik zeker."
Francesca van Berk, auteur francescakookt.nl
“Ik vond de overgang klein. Sterker nog, inductie is veel
comfortabeler. En met kleine kinderen is het prettig dat
de plaat snel afgekoeld is en niet brand zonder pannen
erop.”
Aram, bewoner ecowijk Houten
Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen om van
gas af te gaan? Kijk eens op de website van HIER voor
inspiratie en meer informatie: www.hierverwamt.nl
Kijk voor praktische informatie over duurzamer leven
eens op www.mileucentraal.nl
Hoe duurzaam is jouw huis eigenlijk? Doe de
energiescan op www.bleeve.nl
WWW.WARMOPWEG.NL
HET PROGRAMMA WARMTE KOUDE ZUID-HOLLAND IS EEN
SAMENWERKING VAN 33 PARTIJEN. ZIJ WILLEN SAMEN HET
WARMTEVERBRUIK IN ZUID-HOLLAND VERDUURZAMEN.

DE NEDERLANDSE BEVOLKING
RAAKT ERVAN OVERTUIGD: WE
MOETEN VAN HET AARDGAS AF. DE
AARDBEVINGEN IN GRONINGEN, DE
ONZEKERHEID OVER DE GEVOLGEN
VAN BOREN OP HET WAD, EN HET
KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS
MAKEN ONS ERVAN BEWUST DAT
KOKEN EN VERWARMEN
OP AARDGAS NIET MEER VAN DEZE
TIJD IS. MAAR HOE GAAN WE DAT
DOEN? EN WAT KAN JIJ DOEN?
MEER DAN JE DENKT.

We gaan van
gas los.
Wat gaan we in Nederland doen?

Nederland moet in 2050 helemaal van aardgas af zijn. Een flinke klus,
want op dit moment is 95% van de woningen aangesloten op het aardgas.
Bijna 7 miljoen huizen zullen anders verwarmd gaan worden. Dat zijn er
250.000 per jaar. Een hele opgave, waar we nu al mee gaan beginnen.

Maar wat betekent dat dan voor jou?
Je huis wordt dus aardgasvrij. Maar moet je daarvoor wachten op de gemeente,
of kun je zelf al iets doen? Wat ga je doen als je cv-ketel kapot is? Als jouw wijk
binnenkort van aardgas afgaat, loont het niet om een nieuwe te kopen. Hoe laat
je je goed informeren?
Informeer eens bij jouw gemeente wat hun plannen zijn voor jouw wijk. Het kan
ook zijn dat er nog geen vaste plannen zijn. In dat geval kun je zelf al de overstap
maken naar aardgasvrij wonen. De investeringen kun je terugverdienen door een
lagere energierekening. Misschien geeft jouw gemeente wel al subsidies uit voor
mensen die hun huis verduurzamen. En kijk eens of er buurtinitiatieven zijn waar
je aan mee kunt doen. Als er nog geen zijn, kun je er natuurlijk ook zelf eentje
organiseren!

Wat zijn de
alternatieven?

PI·O·NIER (De; M,V; mv: PIONIERS): 1)
IEMAND DIE ALS EERSTE IETS
ONDERNEEMT

Een warmtenet is een netwerk van leidingen
onder de grond, waar water doorheen
stroomt. Het water wordt verwarmd door
warmte uit bijvoorbeeld de aarde
(geothermie) of door warmte die vrijkomt uit
industriële processen. Dat wordt gebruikt om
een aangename temperatuur in je huis te
krijgen via vloerverwarming of radiatoren.
Een warmtenet wordt veel toegepast bij
gestapelde bouw, omdat er veel huizen
tegelijk op kunnen worden aangesloten.

“Zeven jaar geleden besloten we met de VvE om de CVketels te vervangen voor stadsverwarming. Aan die CVketels moest elk jaar wel wat gebeuren. Die kosten zijn
we nu kwijt, net als de storingen. De kwaliteit is
omhoog gegaan.”
Theo de Gier, voorzitter VvE Dijkgraafplein

“Met de hele buurt besloten we van gas los te gaan. All-electric is
nu de basis in deze wijk. We hebben daarnaast een voorraadvat
en een boiler die opgewarmd wordt door de warmtepomp. Het is
best wennen. Je leeft anders, je switcht niet meer met de
temperatuur. Je zorgt gewoon dat het altijd comfortabel is.
MIrjam, bewoner Ecowijk Houten
Ik las het boek "De Derde Industriële Revolutie" en besloot
samen met mijn vrouw Truus ons huis energieneutraal te maken.
De spouwmuren moesten worden geïsoleerd, de ramen
moesten naar 3-laags glas, de kruipruimte moest dicht en
vervangen door een betonnen vloer op een isolatielaag. Op de
lange termijn verdient het zich terug, want onze vaste kosten
zijn nu heel laag.
Paul, bewoner jaren 30 woning
Wist je dat je op www.wisselketel.nl een tijdeljke CV
kunt huren? Handig voor als je CV-ketel kapot is,
maar je niet 15 jaar aan een nieuwe vast wil zitten.

VERWARMEN
ZONDER
AARDGAS.

Biogas wordt geproduceerd door vergisting van
mest of andere afvalproducten. In een woning
werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor
verwarmen en koken, maar we hebben niet
genoeg biogas om heel Nederland mee te
verwarmen. Biogas zal vooral worden gebruikt
waar geen andere oplossingen mogelijk zijn,
zoals bij monumentale panden.

Een warmtepomp vervangt je cvketel en werkt eigenlijk als een
omgekeerde koelkast. Hij onttrekt
warmte uit de buitenlucht, bodem of
grondwater, en gebruikt die warmte
om je huis te verwarmen via kleine
leidingen door je vloer en muren. Zo
wordt je huis comfortabel warm,
volledig elektrisch.

