
In Bunnik verwachten we niet één alternatief, maar een mix van  
collectieve en individuele oplossingen om het aardgas te vervangen.

LOKALE 
WARMTENETTEN

< 70° C

Een warmtenet zorgt ervoor 
dat centraal geproduceerd 
warm water door buizen in 
de grond naar de woningen 

stroomt. In Bunnik kunnen we 
in de toekomst mogelijk op 
kleine schaal gebruikmaken 

van warmtenetten.

Hernieuwbaar gas of een 
hybride warmtepomp vraagt 
de minste aanpassingen in 

woningen, maar is in de vorm 
van groen gas of waterstof gas 
slechts beperkt beschikbaar.

Alternatieven voor aardgas

 

Als we in 2040 volledig aardgasvrij willen zijn, zullen we de komende jaren moeten we versnellen  
naar gemiddeld 320 woningen per jaar die aardgasvrij worden.

De huidige situatie van de energievraag van 
Bunnikse woningen bestaat 
uit het gebruik van aardgas 
voor verwarmen, warm  
water en koken.

>80
procent

in de gemeente Bunnik  
gebruiken gemiddeld zo’n 
1.525 m3 aardgas per jaar .

6.400
woningen

De warmtevisie van Bunnik

h t t p s://w w w.b u n n i k.n l/d u u r z a a m h e i d

Als Bunnik willen we in 2040 een klimaat neutrale 
gemeente zijn, waarbij alle gebruikte energie 
duurzaam is opgewekt. Dat betekent ook dat 
we onze gebouwen op een andere, duurzame 
manier moeten gaan verwarmen. Bunnik, Odijk 
en Werkhoven gaan van het aardgas af. Dat doen 
we wijk voor wijk en stapsgewijs, samen met onze 
inwoners. 

De transitievisie warmte van 
gemeente Bunnik

Het volledig elektrisch  
verwarmen van woningen,

 bijvoorbeeld met een 
warmte pomp. Dit wordt nu al 

in enkele woningen in  
gemeente Bunnik toegepast

ALL-ELECTRIC TOEKOMSTIGE OPLOSSINGEN

Het aardgasvrij maken van 
gebouwen zorgt steeds voor 

nieuwe ontwikkelingen.  
We houden daarom in de  

gaten welke nieuwe 
technieken in de toekomst 

beschikbaar komen.  
Tegelijkertijd starten we met 
oplossingen die er nu al zijn.

GAS

HERNIEUWBAAR GAS / 
HYBRIDE WARMTEPOMP

Huidige situatie Aardgasvrij-ready Aardgasvrij CO2 neutraal

Isoleren Alternatieve  
warmteoplossing

Inzet van  
duurzame bronnen

Alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 
Bovendien is isolatie nodig om over te kunnen stappen op aardgasvrije 
oplossingen die je huis met lagere temperaturen verwarmen. 

In stappen naar aardgasvrij: 
beginnen met isoleren

< 1920
162

1920 - 1950 
354

1950 - 1975 
2635

Bouwjaar
Aantal woningen

1990 - 2005 
840

2005 
659

1975 - 1990 
1613



Starten met de overstap 
naar een aardgasvrij Bunnik

Plaats zonnepanelen en/
of een zonneboiler

Om je woning voor te bereiden kun je alvast maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen besparen energie 
en verhogen het comfort. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Het energieloket kan je helpen met een gratis, 
onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies. Voor meer informatie kan je kijken op  jouwhuisslimmer.nl/bunnik
Woon je in een huurwoning, neem dan contact op met je verhuurder.

Laat de spouwmuren 
isoleren

Stap over op  
elektrisch koken

Jouw woning voorbereiden op 
de overstap naar aardgasvrij

Vervang enkel glas door 
HR++/+++  dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Zorg voor voldoende 
ventilatiemogelijkheid

STARTKANSEN

    Isolatiebuurten 2020-2030: Brede isolatieopgave met 
versnelling via buurtgerichte aanpakken (bouwjaar 1950-
1990)

    Bedrijventerrein Kosterijland - verkenning bronnet rest-
warmte Vrumona, start planvorming 2021

   Stimuleren overstap naar hybride of all-electric, elk  
natuurlijk moment aangrijpen (bouwjaar na 1990)

   Isolatie is speerpunt, maatwerk nodig vanwege  
complexiteit en diversiteit (bouwjaar voor 1950)

mogelijke vervolgkans

Bedrijventerrein De 
Rumpst: verkennen bron-
net RWZI vanaf 2023

mogelijke warmtebronnen 
  Restwarmte Vrumona
  Rioolwaterzuiverings installatie 

(RWZI)
  Kromme Rijn

buurt voor buurt  
isoleren woningen

 4100 woningen 
1950-1990
vanaf 2021

Isolatie stimuleren via 
buurt isolatieplannen in 

samen werking met Energie 
Coöperatie Bunnik en 

Energie loket, waarbij ook 
buurtbewoners betrokken 

worden. 

stimuleren warmtepompen  
voor woningen 

vanaf 1990

vanaf 2020

Elk vervangingsmoment van 
de CV-ketel bij woningen 
vanaf 1990 aangrijpen om 

de overstap naar all-electric 
of hybride warmtepomp te 
maken, gestimuleerd vanuit 

de gemeente.  

verduurzamen  
bedrijventerrein  

kostereiland

vanaf 2021

Verder verkennen van de 
kansen voor inzet van de 

restwarmte van Vrumona voor 
verwarming van de gebouwen 

op het bedrijventerrein. 

bedrijventerrein de rumpst

vanaf 2023

Verkennen inzet rioolwater-
zuivering als warmtebron voor 

het bedrijventerrein.

wijken langs  
de kromme rijn 

vanaf 2023

Verkennen kansen voor de 
Kromme Rijn als warmtebron 
voor nabij gelegen wijken, op 
basis van onderzoek naar de 
potentie en draagvlak in de 

wijken. 

mogelijke warmtebron 
  Kromme Rijn


