
september 2020Stichting
BewonersOverleg 
de NijverheidBON

Nijverheid aardgasvrij?
Wat vindt BON er van?

Inleiding
De gemeente Hengelo heeft 4,25 miljoen euro gekregen van het Rijk om 
de buurt De Nijverheid aardgasvrij te maken. Het Rijk stelt geld beschikbaar 
aan 27 wijken in het land om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken 
van wijken. Die ervaring is hard nodig, want vanaf 2022 komt er geen gas 
meer uit Groningen en in 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit is nodig, 
omdat de verbranding van fossiele brandsto!en, zoals aardgas, zorgt voor 
klimaatverandering (door CO2 uitstoot). De temperaturen stijgen wereldwijd 
en dit heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. 

We komen steeds dichterbij een alternatief voor aardgas in de Nijverheid. 
Door de voorbeeldhuizen te onderzoeken, hebben we een betere inschatting 
van het energiegebruik van de woningen en hoe ze beter geïsoleerd kunnen 
worden. En we willen natuurlijk weten wat de kosten zijn. Dat is uiteraard 
dé belangrijke vraag. Niet alleen woningeigenaren willen dat weten, ook huurders willen weten wat dit voor hun 
portemonnee betekent. Om die vraag te beantwoorden hebben we samen met de gemeente berekeningen gedaan: 
wat kost een alternatief en wat levert het op?

Vergelijking
Er zijn 5 verschillende alternatieven vergeleken met de situatie waarbij we niets doen. 
Dit leidt tot het volgende overzicht als we in plusjes en minnetjes denken:
alternatief investering besparing CO2 uitstoot eindoordeel
Geen actie o o --- -
Warmtepomp* --- +++ o +++
Hybride warmtepomp* -- ++ - ++
Isoleren (met gasketel) - + -- +
Combiketel op waterstof* -- o o +
Warmtenet* --- - - --

*alle alternatieven gaan uit van dezelfde mate van isolatie en het gebruik van groene stroom.

betekenis - / o / + 
bij investering: o = geen investering, --- = zeer grote investering 
bij besparing: o = geen besparing,  + = besparing, - = extra kosten 
bij CO2 uitstoot: o = geen uitstoot,  --- = ongewijzigd grote uitstoot 
bij eindoordeel: - = afraden, + = aanraden



Strategie
Ons doel is om de wijk van het aardgas af te krijgen en de CO2 uitstoot tot nul terug te brengen voor 2030.  
We denken dat we dat het best kunnen doen door de volgende stappen te nemen:

a. eerst te isoleren en daarmee onze warmtevraag, aardgasgebruik en CO2 uitstoot zo snel mogelijk terug te 
brengen naar een lager niveau 
[verwachte uitvoerperiode: 2021-2024]

b. daarna onze warmtebron aanpassen naar een zuiniger alternatief

a. warmtepomp waar het kan (enkele goed te isoleren huizen)

b. hybride-warmtepomp waar het kan (de meeste huizen)

[verwachte uitvoerperiode: 2021-2025]

c. hybride warmtepompen en overgebleven combiketels overschakelen op duurzaamgas/waterstof 
[verwachte uitvoerperiode: 2026-2029] 

In onze strategie ontbreekt warmtenet, omdat warmtenet naar onze mening een onevenredig grote investering vraagt 
en zowel voor huurders als woningeigenaren tot extra kosten per jaar leiden. Verder leidt warmtenet tot hoge kosten per 
bespaarde ton CO2: investeren in warmtenet legt geld vast dat we beter aan zuiniger alternatieven kunnen besteden.

Bij de uiteindelijke keuze voor een alternatief zijn er nog verschillende andere aspecten die een rol (kunnen) spelen. 
Bijvoorbeeld mogelijke subsidies, maatschappelijke kosten (zoals aanpassingen van elektriciteit- en/of gasnetwerk), of we 
afhankelijk willen zijn van Nouryon (blijven we zout winnen uit ondergronds zoutkoepels) en Twence (uiteindelijk willen 
we geen afval en biomassa meer verbranden, maar alle producten en de materialen recyclen).

Voor nu vinden we dat bovenstaande strategie onze richting moet bepalen, en dat de bijbehorende acties in gang gezet 
kunnen worden.

Voor de berekeningen, getallen en achtergronden van dit verhaal is een bijbehorende toelichting te downloaden op de 
website van BON. 

www.denijverheid.nl onder DOWNLOAD, diversen, toelichting Nijverheid aardgasvrij. Klik vervolgens op download. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit verhaal, dan kunnen die met de BON gedeeld worden; 
we zullen deze dan proberen zo goed mogelijk te beantwoorden individueel of op een infoavond.  

Mail naar info@denijverheid.nl

Hybride warmtepomp

 Haalt energie uit de buitenlucht

 Cv-ketel komt in op piekmomenten

 Kan aangesloten worden op bestaande of nieuwe ketel

1. Buitenunit die lucht van buiten aanzuigt

2. Warmtepomp

3. Cv-ketel

4. Warm water

5. Verwarming


