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…
Uw 
microfoon 
uit

Uw video 
aan

Deelnemers 
bekijken

Chat lezen of 
gebruiken

Geef een reactie 
duimpje of hand

Ga naar een 
break-out room







1. Werkhoven gaat in stappen van het aardgas af

2. Concrete kansen

3. Wat is het voordeel van samen aan de slag gaan als wijk of dorp?

4. Break-out: Wat betekent dit voor uw woning en wat kan samen?

5. Terugkoppeling & afsluiting



Klimaatverandering 
terugdringen

Groningen verzakt 
door gaswinningen

We willen niet afhankelijk 
worden van het buitenland



Nederland klimaatneutraal Gereed: 2050

Wonen en werken zonder aardgas      Gereed: 2050
1,5 miljoen woningen zonder aardgas Gereed: 2030

Transitievisie Warmte Bunnik Gereed: 2021

Wijk Uitvoerings Plannen Bunnik zeker 8 jaar per wijk nodig



Voor 1000 woningen zijn (één 
van) de volgende stappen nodig:

• Extra isoleren (oranje / rood)

• Een andere installatie dan 
uw cv-ketel, die verwarmt
zonder aardgas

• Koken zonder aardgas

Installeren misschien al 
mogelijk

Eerst meer isoleren

Isolatie ingewikkelder: 
maatwerk?



2021
Aardgas

vrij
CO2-

neutraal



Verkennen van lokale warmtenetten

2021 2030

Verkennen gebruik warmte uit riool (de Rumpst) 

Verkenning en (deels) verduurzamen bedrijventerrein Kosterijland

Overstappen op (hybride) warmtepomp als dat uitkomt

Isoleren



https://nl.surveymonkey.com/r/28MJ2Y2



• 35 nu al reacties uit kern Werkhoven

• 85%: belangrijk om duurzame energie te gebruiken

• 65%: energielabel A, B, C

• 68% kan zich vinden in stapsgewijze aanpak van TVW

• 50% wil meer gaan isoleren (maar bijna 10% weet niet hoe)

• 6% schat in dat isoleren te duur is



Isolatie aangebracht  70%

Kookt al elektrisch     50%

Verwarming omlaag 
en korter douchen:    30%



• 15% heeft eerst meer isolatie nodig

• 35% wil al gaan installeren 

• 30% wil dit niet want schat in dat het te duur is



1. Werkhoven gaat in stappen van het aardgas af

2. Concrete kansen

3. Wat is het voordeel van samen aan de slag gaan als wijk of dorp?

4. Break-out: Wat betekent dit voor uw woning en wat kan samen?

5. Terugkoppeling & afsluiting





Nu

50-70 graden 30-50 graden70-90 graden

Kleinere maatregelen Grote maatregelen



Na
• Spouwmuurisolatie
• Warmteverlies gehalveerd

Voor



Radiatorfolie Tochtstrips

https://bunnik.rrevoucher.nl/

1. RRE voucher van €50 euro voor 
energiebesparende maatregelen
https://bunnik.rrevoucher.nl/bunnik/vouchers-bunnik/

2. RRE voucher voor advies en 
spouwmuurisolatie
https://bunnik.rrevoucher.nl/bunnik/vouchers-bunnik/

3. ISDE subsidie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren

4. Voordelig lenen met de energiebespaarlening
https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/



Waarom?

• Dit kan u 40-80% aardgas besparen

• Beter geïsoleerd = meer besparen

Hoe?
• Isoleren tot 50-70 graden

• Warmtepomp naast cv-ketel

• Buitenunit

Bron afbeeldingen: warmtepompplein.nl



Alleen
• Niet afhankelijk van anderen

Samen
• Collectief inkopen
• Werkhoven voorlopig ‘klaar’ 
• Plannen infrastructuur en vervolg beter 

afstemmen

Bron afbeeldingen: warmtepompplein.nl



Hybride 
warmtepomp

Isolatie naar 30-50 
graden afgifte

Elektrische 
warmtepomp

Bron afbeeldingen: warmtepompplein.nl

Over 15-20 jaar…

Isolatie naar 50-70 
graden afgifte



• Verwarming met gezamenlijke 
installatie

• Verdeling van warmte over 
meerdere woningen



Voordelen
• Minder ruimtegebruik 
• Minder geluidshinder
• Misschien voordeliger

Bronnen
• Bodemwarmte
• Warmte uit Kromme Rijn

Uitdagingen
• Minimaal aantal woningen aangesloten
• Isolatie van alle woningen moet voldoende zijn
• De straat moet open
• Organisatie en beheer van warmtenet

Warmte uit bodem

Warmte uit de Kromme Rijn
Denk verder mee tijdens de break-out! 



1. Werkhoven gaat in stappen van het aardgas af

2. Met deze concrete kansen kunnen we aan de slag

3. Wat is het voordeel van samen aan de slag gaan als wijk of dorp?

4. Break-out: Wat betekent dit voor uw woning en wat kan samen?

5. Terugkoppeling & afsluiting



• 38% lijkt dat een goed idee

• 23% gaat liever individueel aan de slag

• 17% weet dat nog niet goed



Goedkoper 85%

Minder gedoe 65%

Kennis en ervaringen delen 36%



Resultaten
• In Overvecht is het proces vanuit weerstand gekanteld 

naar commitment van 300 particuliere 
woningeigenaren

• Na 1,5 jaar investeren heeft meer dan 60% van de 
bewoners zich gecommitteerd

• De aanpak heeft navolging gekregen in een naastgelegen 
buurt

Bewoners 
• Nemen zelf mede-regie over het uitwerken van de 

warmteoplossing
• Betrekken zelf medebewoners 
• Stellen voorwaarden op waaraan de oplossing moet 

voldoen
• Komen tot een commitment over deze voorwaarden



U kunt afwachten of invloed hebben

Samen kunnen we:
 Leren hoe dit werkt per woning

 Zorgen dat iedereen meekomt

Meer ondersteuning krijgen

Meer keuzeruimte, omdat sommige opties
alleen gezamenlijk werken

 Een beter aanbod bedingen bij uitvoerders

 Slimme combinaties zoeken met andere
werkzaamheden of de openbare ruimte



1. Werkhoven gaat in stappen van het aardgas af

2. Met deze concrete kansen kunnen we aan de slag

3. Wat is het voordeel van samen aan de slag gaan als wijk of dorp?

4. Break-out: Wat betekent dit voor uw woning en wat kan samen?

5. Terugkoppeling & afsluiting



1. Hoe kunt u besparen 
met een hybride 
warmtepomp? 

3. Met medebewoners een 
plan opstellen voor 
Werkhoven biedt kansen 

2. Is een warmtenet 
haalbaar in Werkhoven?



1. Waarom heeft u voor dit thema gekozen? 

2. Welke kleur heeft uw woning?

3. Alleen of samen aan de slag: wat spreekt u meer 
aan?

4. Wie wil hierover doorpraten?

Installeren misschien al mogelijk

Eerst meer isoleren

Isolatie ingewikkelder: maatwerk?



1. Waarom heeft u voor dit thema 
gekozen?

2. Welke kansen ziet u voor een 
warmtenet in Werkhoven?

3. Welke uitdagingen ziet u?

4. Hoe kunnen we dit samen verder 
verkennen?



Er zijn verschillende varianten op 
een warmtenet

• Meerdere bodemlussen 

• Leiding naar Kromme Rijn 



1. Waarom heeft u voor dit thema 
gekozen? 

2. Welke voordelen van samen met 
bewoners een plan maken 
spreken u aan?

3. Stel dat u hiermee aan de slag 
gaat, wat zou u dan nodig hebben?

4. Wie wil hier over doorpraten?

De voordelen van samen optrekken:

 Leren hoe dit werkt per woning
 Zorgen dat iedereen meekomt
Meer ondersteuning krijgen
Meer keuzeruimte, omdat sommige opties

alleen gezamenlijk werken
 Een beter aanbod bedingen bij uitvoerders
 Slimme combinaties zoeken met andere

werkzaamheden of de openbare ruimte
…



1. Werkhoven gaat in stappen van het aardgas af

2. Met deze concrete kansen kunnen we aan de slag

3. Wat is het voordeel van samen aan de slag gaan als wijk of dorp?

4. Break-out: Wat betekent dit voor uw woning en wat kan samen?

5. Terugkoppeling & afsluiting



1. Hoe kunt u besparen met een 
hybride warmtepomp? 

3. Met medebewoners een 
plan opstellen voor Werkhoven 
biedt kansen 

2. Is een warmtenet haalbaar 
in Werkhoven?

• Welke thema’s kwamen naar boven?

• Hoe gaan we hierover doorpraten?



Beschrijf in 1 woord uw indruk van vanavond



Gaat u aan de slag met uw eigen woning n.a.v. vanavond?



Hoe wilt u betrokken blijven? 
(meerdere antwoorden mogelijk)


