
	Ã
Een bijzonder detail uit Van Hals  

 persoonlijke leven is te mooi om 
onvermeld te laten. Van Hals vader was ooit 
als ingenieur betrokken bij het Gemeentelijk 
Energiebedrijf in Rotterdam. In die functie 
hielp hij de stad in de jaren zeventig aan het 
aardgas. Nu is zijn dochter (inmiddels prof. 
dr. ir.) het werk van haar vader naar eigen 
zeggen ‘teniet aan het doen’. Zij helpt 
meerdere Nederlandse wijken om van het 
aardgas af te gaan, waaronder in Rotter-
dam. ‘Het is opvallend dat er twee energie-
transities in één generatie plaatsvinden’,  
zei Van Hal tijdens de bijeenkomst ‘Krach-
tige wijken, weerbare bewoners’ van het 
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
bewoners. ‘Ik kan u verzekeren dat mijn 
vader het een stuk makkelijker had dan wij 
nu.’ Ze toonde een keukenschortje met een 
blije huismoeder aan een gasfornuis dat 

haar vader uitdeelde aan de mensen die 
aardgas kregen. ‘Het illustreert de blijd-
schap die met die ontwikkeling gepaard 
ging. Voorheen moesten mensen met  
steenkool door hun woning sjouwen en nu 
kregen ze aardgas, dat veel makkelijker, 
schoner, eenvoudiger en luxe was. Én alles 
werd voor ze betaald door de overheid.’ 
De huidige energietransitie, het Parijs-
akkoord 2015 en de noodzaak van het gas 
af te gaan, bieden op het eerste gezicht juist 
géén grote voordelen. Anders dan in de 
jaren zeventig hebben bewoners nu zelf de 
keuze of ze willen investeren in energie-
maatregelen of niet, al is die keuzevrijheid 
bij huurders kleiner dan bij eigenaar- 
bewoners. De krantenkoppen van vandaag 
illustreren vaak het tegenovergestelde  
van dat blije keukenschort: weerstand.

Weerstand ontrafeld
Van Hal wilde weten hoe je draagvlak  
creëert en deed daar jarenlang onderzoek 
naar. Zij kwam tot de conclusie dat de kans 
op draagvlak sterk toeneemt wanneer je  
de belangen van mensen in de breedste zin 
als uitgangspunt neemt en daar met kennis 
van duurzaamheid op inspeelt. Duurzaam-
heid als middel dus in plaats van als doel. 
Streven naar een ‘fusie van belangen’,  
noemen zij en haar collega’s dat.
Een theoretische verklaring van die bevin-
dingen vond ze in de Goal framing (doelen 
frame) theorie van twee Groningse weten-
schappers: ‘Eigenlijk hebben alle mensen 
drie verschillende brillen op. Ze kijken naar 
“whats in it for me”, hun directe eigen-
belang (hedonistisch frame). Ze kijken van-
uit hun financiële situatie, “word ik er finan-
cieel in elk geval niet slechter van?” (winst 
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Techniek, geld en draagvlak. Dat zijn in een notendop  

de ingrediënten die nodig zijn om Nederland van het gas  

af te krijgen. Het Klimaatakkoord kiest nadrukkelijk voor  

een wijkgerichte energietransitie. In proefwijken wordt  

momenteel volop geëxperimenteerd. Veel aandacht gaat 

automatisch naar techniek en geld. Maar de sleutel tot  

succes ligt in bewonersgeluk.
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Draagvlak voor de transitie naar aardgasvrije wijken. Hoe krijg je dat voor elkaar?  

Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam bouwen en ontwikkeling aan de Nyenrode Business 

Universiteit, is gespecialiseerd in dat onderwerp. Momenteel is ze nauw betrokken  

bij initiatieven en experimenten om wijken van het gas af te krijgen. Groen, water en  

sociale cohesie blijken de kans op een succesvolle energietransitie danig te vergroten.
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‘Zonder grondige analyse van wat belang-
rijk is voor de bewoners, zou deze oplossing 
nooit zijn bereikt’, schrijft ze in haar essay 
De derde succesfactor bij het aardgasvrij 
maken van wijken (september 2019, te  
vinden op www.aardgasvrijewijken.nl).  
‘Het verleden heeft ons [..] op overtuigende 
wijze laten inzien dat we er met goede 
technische oplossingen en betaalbaarheid 
(de eerste en tweede succesfactor) niet 
komen. Er is meer nodig en dat “meer” 
heeft te maken met menselijke emoties en 
gedrag – dit noemen we “de derde succes-
factor”. [..] Echter, zonder oog voor de 
mechanismen die ten grondslag liggen  
aan emoties, gedrag en motivaties van 
bewoners en zonder concreet handelings-
perspectief om hiermee om te gaan,  
wordt het “rekening houden met bewoners” 
al snel een kreet zonder inhoud.’

Van Hal pleit er voor om de definitie van 
duurzaamheid ‘People, Planet, Profit’ als de 
juiste volgorde te gaan zien: ‘Je moet begin-
nen met te weten wat mensen echt belang-
rijk vinden, waar ze wakker van liggen, wat 
ze heel graag zouden willen, even los van 
duurzaamheid. Dan ga je met duurzaam-
heidsmaatregelen proberen die belangen te 
behartigen (dus met maatregelen die niet 
schadelijk zijn voor toekomstige genera-
ties). En pas daarna ga je nadenken over 

frame). En ten derde wil iedereen op de  
een of andere manier “goed” doen, dat zit 
in de menselijke aard (normatief frame).  
Het lastige is dat dat eerste hedonistische 
frame bij vrijwel iedereen de overhand 
heeft. En op het moment dat er allerlei 
dingen worden gezegd die te maken  
hebben met goed doen voor de wereld  
maar die haaks staan op je eigenbelang, 
dan ontstaat er ontkenning.”
Volgens de Goal framing onderzoekers  
zijn er vier verschillende uitingsvormen van 
die ontkenning: de ernst van het probleem 
ontkennen; de verantwoordelijkheid voor  
de oplossing ontkennen; je mogelijkheden 
om zelf iets te doen negeren of ontkennen; 
en de invloed van wat je zelf kunt doen 
bagatelliseren (‘wat maakt het nou uit wat  
ik doe als iedereen gewoon op dezelfde  
voet doorgaat’).

“ Als je heel snel  

aan de slag gaat,  

bijvoorbeeld om je 

beleidsdoelen te halen, 

creëer je weerstand ”

‘Het is niet verkeerd dat dit zo gaat’, zegt 
Van Hal. ‘Dit is gewoon hoe het werkt, het 
werkt zoals de zwaartekracht naar beneden 
gaat. Dit negeren en denken dat als je maar 
genoeg overtuigt, dat mensen het dan wel 
gaan doen, dat is de dood in de pot van heel 
veel duurzaamheidsambities.’ De theorie 
draagt dezelfde oplossing aan als waar  
Van Hal al jaren voor pleit: Zorg ervoor dat 
duurzaamheidszaken zo aantrekkelijk zijn 
voor mensen dat ‘goed doen’ en ‘eigen-
belang’ samenvallen. Van Hal: ‘Het klinkt 
misschien zweverig, maar in de praktijk  
zijn daar heel veel concrete voorbeelden 
van te vinden.’ Denk aan het oplossen van 
een parkeerprobleem in een wijk als de 
straten toch worden opengebroken om een 
warmtenet aan te leggen. Van Hal geeft ook 
graag haar voorbeeld van de schoenenkast. 
Een energie-efficiënt verwarmingssysteem 
werd in het portiek geplaatst waardoor 
bergruimte in huis ontstond, installateurs 
niet langer binnen hoefden te komen en  
het onderste deel van de kast vrij kwam  
om schoenen op te bergen. Dit laatste loste 
voor veel bewoners een grote ergernis op, 
namelijk een stapel schoenen bij de voor-
deur. Door deze kleine aanpassing, bleken 
bewoners over het algemeen een veel  
positievere houding te hebben gekregen  
ten opzichte van energiebesparende 
maatregelen. 

DE TRANSITIE BEGINT  
MET DRAAGVLAK  ➜ Laak, Den Haag
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geld en innovatieve financieringsmogelijk-
heden.’ Het is in een notendop de fusie van 
belangen strategie die Van Hal ontwikkelde. 
De strategie fuseert de belangen van men-
sen in het hier en nu. Én de belangen van 
mensen in de toekomst, of van elders op de 
wereld die last hebben van onze welvaart. 
Geld (‘profit’) staat in dit rijtje op de laatste 
plaats. Niet omdat geld niet belangrijk is. 
‘Maar als je iets heel graag wil, ga je anders 
over geld nadenken en ga je op zoek naar 
manieren om het toch voor elkaar te krij-
gen’, zegt Van Hal. ‘Bij fusies van belangen 
gaat het erom op zoek te gaan naar “win-
wins” zodat dingen tóch mogelijk worden. 
Met een brede blik naar oplossingen  
zoeken, is daarbij essentieel.’ 

Verduurzaming als vliegwiel
In de Canadese stad Toronto waar Van Hal 
recent twee jaar woonde, bleken ze dat wat 
Van Hal de fusie van belangen strategie 
noemt, in de praktijk uit te voeren. En dan 
met name in hoogbouwwijken waar veel 
sociale problematiek speelt. Van Hal: ‘In 
Nederland hadden we de neiging om pro-
bleemwijken uit de weg te gaan als het om 
verduurzaming gaat want het is “al ingewik-
keld genoeg”. In Toronto werken ze juist 
bewust in hele ingewikkelde wijken aan 
verduurzaming en gebruiken dat als een 
vliegwiel om tot wijkverbetering te komen. 
Dat vond ik zo interessant dat ik die erva-
ring naar Nederland heb gebracht. Een 
opvallend kenmerk van de Toronto-aanpak 
is dat bewoners al heel vroeg betrokken 
worden bij het maken van concrete plan-
nen. In Nederland bestaat vaak de neiging 
om pas naar bewoners te stappen als er al 
een plan is. In Toronto gaan ze wel met 

vrijwel lege handen naar bewoners toe  
en maken samen met hen plannen voor 
verduurzaming die sterk aanhaken op wat 
bewoners écht belangrijk vinden. Zo kregen 
ze mensen mee in de verduurzaming en 
wijkverbetering. In een aantal wijken is de 
kwaliteit enorm verbeterd. Verduurzaming 
slaat in de Toronto-aanpak op veel meer 
dan alleen op energiebesparing. Thema’s 
als biodiversiteit, gezondheid, levensloop-
bestendigheid, afval en erfgoed vallen er 
ook onder. En zelfs de factor geluk. Als 
mensen niet blij worden van duurzaamheid 
dan kun je doen wat je wil, maar dan  
gebeurt het niet. Daar gaan de Canadezen 
van uit.’

‘Door de bredere benadering van verduur-
zaming is het ook eenvoudiger om kop-
pelingen te maken met wat mensen echt 
belangrijk vinden en waar ze blij van  
worden’, zegt Van Hal. Een voorbeeld:  
Die hoogbouwwijken zijn ontworpen voor 
de auto. Maar nu wonen er veel mensen  
die zich geen auto kunnen veroorloven. 
Openbaar vervoer is beperkt of te duur  
voor hen. Dus werden oude fietsen in de 
stad verzameld en in de betreffende wijken 
mensen opgeleid tot fietsenmaker. Daar-
door konden bewoners goedkoop aan fiet-
sen komen. Met meer bewegingsvrijheid, 
beweging en grotere kansen op de arbeids-
markt (want een grotere actieradius) tot 
gevolg. Een ander voorbeeld: In Canada  
zijn groenten en fruit heel duur. In veel 
wijken werden daarom balkonmoestuinen 
en gemeenschappelijke moestuinen opge-
zet. Het voedsel betekent veel voor mensen 
en die tuinen dragen bovendien bij aan  
de sociale cohesie (zie kader). 

Van Hal: ‘Het is een heel holistische aanpak, 
vanuit het belang van de bewoners opge-
pakt. Ik vind het fascinerend hoe goed het 
werkt. En ik ben niet de enige die dat vindt. 
In 2016 kreeg deze wijkaanpak in Toronto 
een internationale prijs als een van de  
honderd beste stedelijke initiatieven om 
met klimaatverandering om te gaan.’ 
In Nederland is de energietransitie voorals-
nog puur gericht op CO2-reductie en ener-
giewinst en daardoor op het niveau van de 
woning. ‘Maar als je vanuit mensen gaat 
denken, dan liggen hun belangen vaak ook 
op wijkniveau.’ Uit onderzoek van Van Hal 
en anderen in 2016 (Lessen uit het verleden, 
augustus 2016) naar de vraag hoe je de 
kans vergroot dat duurzaamheidsingrepen 
in bestaande woningen en wijken (ook op 
de langere termijn) succesvol zijn, kwamen 
groen, water en sociale cohesie als belang-
rijkste kansen naar boven. Geluksbeleving 
hangt blijkbaar sterk samen met de aan-
wezigheid van natuur en de mogelijkheid 
tot contact. ‘Dan spreekt het voor zich dat je 
de focus niet moet beperken tot de woning 
alleen.’ We moeten dus verder en niet al-
leen naar de woning (en de woningcorpora-
ties) kijken, maar ook naar de openbare 
ruimte (een opgave van de gemeente).  
Deze energietransitie biedt bijvoorbeeld tal 
van kansen om tegelijkertijd in klimaat-
adaptatie te investeren zodat onze wijken 
straks zijn opgewassen tegen hitte, droogte 
en wateroverlast door zware regenval.
Hoofdconclusie van datzelfde onderzoek  
is trouwens dat streven naar ‘bewoners-
tevredenheid’ niet voldoende is om enthou-
siasme te creëren voor de technische ingre-
pen die nodig zijn voor de energietransitie. 
Er moet een hoger doel gesteld worden, 

“ Geluksbeleving  

hangt blijkbaar  

sterk samen met de 

aanwezigheid van  

natuur en de mogelijk-

heid tot contact ”
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CIJFERS EN ONTWIKKELINGEN

form31 en Nyenrode Business Universiteit 
de energietransitie in kwetsbare wijken 
verbinden met het verbeteren van de leef-
baarheid. Er doen vijftien wijken verspreid 
door Nederland aan mee. Hoe verloopt dat? 
‘In Nederland zijn veel partijen met goede 
intenties. Maar er zijn ook twee gescheiden 
werelden, die van de sociale vraagstukken 
en die van de energievraagstukken. Die 
werelden sluiten nog niet vanzelfsprekend 
op elkaar aan. We zijn zo gewend om duur-
zaamheid vanuit de technische kant aan te 
vliegen. Nu moet er worden samengewerkt 
met collega’s die op het sociale domein 



namelijk ‘bewonersgeluk’. ‘Want een  
geluksbeleving vormt een veel sterkere 
emotie dan een gevoel van tevredenheid  
en daarmee ook een grotere stimulans om 
minder aantrekkelijke maar soms onover-
komelijke neveneffecten te accepteren. [..] 
Streven naar bewonersgeluk kan door  
de opgave vanuit een aanzienlijk breder 
perspectief aan te vliegen dan nu meestal 
gebruikelijk is.’

Toronto was één van de inspiratiebronnen 
voor het experimentenprogramma ‘Ver-
duurzaming kwetsbare wijken’ waarin Plat-

De Toronto-aanpak
Het ‘San Romanoway Towers  
Revival Project’ in de buitenwijken 
van miljoenenstad Toronto is een 
veelomvattend initiatief om meer-
dere doelen te bereiken op sociaal 
en milieugebied, namelijk:

–  voedselveiligheid vergroten door 
toename van voedselproductie op 
balkons, in gemeenschappelijke 
tuinen en een fruitboomgaard;

–  afvalbeheer door composteren  
om stadslandsbouw en de buiten-
ruimte te ondersteunen;

–  waterbesparing en -management 
door o.a. het verzamelen en  
hergebruik van regenwater;

–  energie besparen en  
verduurzamen;

–  vergroenen en revitaliseren  
van de buitenruimte;

–  versterken van gemeenschapszin 
en trots door tuinieren en kunst;

–  sociaal ondernemerschap,  
jobtrainingen en werkgelegenheid 
voor de inwoners.

Deze doelen zijn min of meer direct 
afkomstig van de ‘droommuur’ waar 
bewoners in het begin van het project 
hun dromen voor de wijk konden 
noteren. ‘Er werd bewust gekozen 
voor dromen’, zegt Van Hal. ‘Want  
als je het over wensen hebt, dan  
volgt automatisch de verwachting  
dat iemand die wensen gaat vervul-
len.’ Het gaat om een wijk met veel 
criminaliteit, maar de droom die 
bewoners met stip op één zetten?  
De balkonmoestuin.
Lees meer over de Toronto-aanpak op 
trca.ca en www.aardgasvrijewijken.nl
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actief zijn. Dat vraagt om een andere  
manier van werken. Maar het wordt wel  
op veel punten geprobeerd en we zien 
mooie initiatieven ontstaan.’

Tijdsdruk
Wat helaas in de weg zit, is beleidsmatige 
tijdsdruk. Gemeenten moeten uiterlijk eind 
2021 een warmtevisie vaststellen met daar-
in een tijdspad wanneer hun wijken worden 
verduurzaamd en van het gas afgaan. Vaak 
ligt de focus op het behalen van de deadline 
voor die stukken (eerst de regionale 
warmte visie, dan de gemeentelijke en  
dan de wijkvisie) en niet op het creëren  
van draagvlak voor de transitie.
Wat zou Van Hal een gemeente of eigenlijk 
alle betrokkenen adviseren naar aanleiding 
van dit dilemma? ‘Wat we hebben vastge-
steld is dat je in het begin tijd moet nemen 
om de wijk en zijn bewoners te leren  
kennen. Als je heel snel aan de slag gaat, 
bijvoorbeeld om je beleidsdoelen te halen, 
creëer je weerstand en dan ben je vervol-
gens heel lang bezig om die weerstand te 
verleggen. Investeer in het begin van het 
proces tijd om bewoners en andere samen-
werkingspartners te leren kennen, open  
het gesprek aan te gaan en gezamenlijk 
werk te maken van “quick wins” waarin 
problemen van bewoners dankzij de  
energietransitie kunnen worden opgelost. 
Dat creëert vertrouwen en draagvlak.  
Dan kun je later tempo maken omdat er 
betrokkenheid en enthousiasme is ontstaan. 
Je moet eigenlijk vertragen om te kunnen 
versnellen, zo noemen wij dat.’
Huurderorganisaties kunnen wat Van Hal 
betreft veel betekenen voor de energie-
transitie omdat zij kunnen bijdragen aan 
draagvlak, bijvoorbeeld door beleidsontwik-
kelingen bij te sturen op basis van wat er 
leeft onder bewoners. Of door ambtenaren 
met bewoners in gesprek te brengen. ‘Maar 
ook voor enthousiaste huurdersorganisaties 
geldt dat zij er rekening mee moeten hou-
den dat niet alle bewoners meteen enthou-
siast zullen zijn. Er zijn nu eenmaal mensen 
die heel gedreven zijn door de energie-
opgave waar we voor staan en mensen  
die daar veel minder mee bezig zijn. Waar 
je ziet dat het misgaat, is het gebrek aan 
respect voor elkaars mening. Als eenmaal 
een situatie van “wij” tegen “zij” ontstaat,  
is het heel moeilijk tot consensus te komen.’ 

Lees meer op:  
www.platform31.nl/thema-s/energietransitie/
verduurzaming-van-kwetsbare-wijken

 ➜ Het San Romano-
way Towers Revival 
Project in de buiten-
wijken van Toronto  
maakt veel gebruik 
van moestuinieren  
en fruitbomen.  

Beeld: Toronto and Region 

Conservation Authority



24 HUURPEIL 1 VOORJAAR 2020

AARDGASVRIJE WIJKENdossier        

TEKST: AGNES VERWEIJ & ANNE UBBELS

BEELD: PLATFORM31

PROEFTUIN HENGELO

De transitie naar aardgasvrije wijken is nieuw en ingrijpend. Daarom is door het Rijk het 

Programma Aardgasvrije Wijken in het leven geroepen. Onderdeel zijn de zogenoemde 

‘proeftuinen’: 27 wijken die in 2018 door het Rijk zijn aangewezen om – met subsidie –  

de kansen en (on)mogelijkheden te onderzoeken voor een succesvolle aanpak van  

het aardgasvrij maken van een woonwijk, buurt of dorp. Zoals in Hengelo.

	Ã
De proeftuinen zijn de koplopers op  

 het gebied van de energietransitie: 
wijken met huur- en koopwoningen, vaak  
in de buurt van bedrijventerreinen, die 
aardgasvrij worden gemaakt. Ze doen  
ervaring op, op verschillende gebieden. 
Techniek: Welke technieken zijn betaalbaar 
en toepasbaar in bepaalde situaties of  
locaties? De bebouwingsdichtheid (aantal 
woningen per hectare) en de bodemgesteld-
heid (grondsoort, nat/droog, stromings-
snelheid grondwater) spelen daarbij een 
belangrijke rol. Bovendien zijn sommige 
technieken (bijvoorbeeld de toepassing  
van waterstof) nog volop in ontwikkeling. 
Hoe daar dan nu op in te spelen? Partici-
patie: Hoe kunnen álle belanghebbenden 
meedenken over en participeren in de ener-
gietransitie in hun wijk (bewoners, gemeen-
te, corporatie, waterschap, energiebedrijven 
en provincie)? En hoe worden de verschil-
lende belangen onderling afgestemd?  
En tot slot wet- en regelgeving: Welke ver-
anderingen zijn daarin nodig om de ener-
gietransitie uitvoerbaar te maken? Moeten 
bepaalde procedures vereenvoudigd wor-
den, zodat de vaart erin blijft?

De 27 proeftuinen die in 2018 van start zijn 
gegaan, hebben gezamenlijk een subsidie 
van 120 miljoen van het Rijk gekregen.  
Het is de bedoeling dat uiteindelijk 100 
proeftuinen worden gerealiseerd. Voor de 
tweede ronde proeftuinen kunnen gemeen-
ten tot april 2020 een aanvraag indienen. 
Van de huidige proeftuinen zijn er drie 
wijken die ambiëren om deels of helemaal 
op het niveau van nul-op-de-meter (NOM)  
of bijna-energie-neutraal-gebouw (BENG)  
te komen: Opwierde-Zuid in Appingedam, 
Lariks West in Assen en Quirijnstok in  
Tilburg. De meeste wijken worden aan-

gesloten op een warmtenet: een – onder-
gronds – leidingstelsel waar warm water 
door stroomt dat warmte kan leveren  
aan woningen en gebouwen. Dat kunnen  
hoge-, midden- of lagetemperatuur warmte-
netten zijn. Soms wordt gebruik gemaakt 
van groengas, biogas of waterstof en vaak 
worden verschillende technieken gecombi-
neerd. De bronnen die gebruikt worden  
zijn zonnewarmte, buitenlucht, biomassa, 
rest- of industriële warmte, warmte uit 
oppervlaktewater en warmte (en soms  
koude) uit de bodem (geothermie of  
ook warmte- en koudeopslag, WKO).

De proeftuinen zijn zeer verschillend  
van aard en opzet, bouwjaar en grootte.  
Er zijn veel naoorlogse uitbreidingswijken, 
gebouwd volgens het modernistische  
bouwen met veel portieketageflats, grond-
gebonden doorzonwoningen en veel groene 
publieke ruimte eromheen (bijvoorbeeld 
Overvecht in Utrecht en Pendrecht in  
Rotterdam). Er zitten vooroorlogse wijken 
tussen met kleinschalige gemengde woon-
milieus, vaak overwegend laagbouw in een 
tuindorpstructuur nabij het stadscentrum 
(bijvoorbeeld Nijverheid in Hengelo en de 

Van der Pekbuurt in Amsterdam). En woon-
erf- of bloemkoolwijken uit de jaren 1970 
van grondgebonden eengezinswoningen  
en appartementen in een hovenstructuur 
(bijvoorbeeld Zwanenveld in Nijmegen). 
Soms gaat het om lintdorpen met voor-
namelijk boerderijen en eengezinswoningen 
(bijvoorbeeld Oldambt en Delfzijl in  
Oost-Groningen). Soms wordt er ook een  
bedrijventerrein bij betrokken.
Uit een rondgang door de Woonbond langs 
alle huurdersorganisaties in de 27 wijken 
begin 2019, kwam naar voren dat huur-
dersparticipatie nog behoorlijk in de kinder-
schoenen staat. Toch sprongen er twee 
voorbeelden uit van wijken waarbij de huur-
ders wel goed betrokken zijn, namelijk 
Sliedrecht-Oost en Hengelo-Zuid. Wat is de 
stand van zaken in Proeftuin Hengelo en 
wat is de rol van de huurdersorganisatie?

De uitgangspunten in Hengelo
Hengelo wil op korte termijn twee wijken 
gasloos maken: De Nijverheid en Wilde-
rinkshoek. In De Nijverheid worden als 
eerste 500 woningen aangepakt. Deze 
proeftuin vormt de opmaat voor in totaal 
2264 woningen in De Nijverheid en 5000 
woningen in Wilderinkshoek. Voor de  
transitie naar aardgasloos is per woning  
een rijksbijdrage van € 8.493 aangevraagd, 
in totaal € 4.246.280 (incl. btw) voor 500 
woningen.
In De Nijverheid wonen 4292 mensen in 
2264 woningen en staan daarnaast ook 40 
utiliteitsgebouwen. Dat zijn gebouwen voor 
zorg, onderwijs, sport en cultuur, kantoren 
en winkels. Gemiddeld gaat het om oudere 
gebouwen: circa 50 procent dateert van 
voor 1945 en circa 50 procent van voor 
1965. Het zijn voornamelijk rijtjeswoningen 
en appartementen. De 326 vrijstaande  

“ Hoe kunnen álle 

belanghebbenden mee-

denken over en participe-

ren in de energietransitie 

in hun wijk? ”



VOORJAAR 2020 HUURPEIL 1 25

WONINGNET WIL DOORSTROMING STIMULEREN

voorbeeld met energiezuinige technieken 
en apparatuur). Het gasloos maken van de 
wijk wordt gecombineerd met overige werk-
zaamheden als openbare verlichting en het 
vervangen van bestrating en riolering.
In De Nijverheid worden als eerste stap  
de (oude) huurwoningen van corporaties 
gerenoveerd naar label B. Daardoor neemt 
de energievraag af. Beter isoleren is hier 
niet mogelijk. De Nijverheid is grotendeels 
een oudere wijk uit de jaren 1920/1930. Het 
merendeel van de woningen is gewaardeerd 
als cultuurhistorisch en leent zich slecht 
voor vergaande isolatie. Voor de tweede 
stap, het duurzaam opwekken, maken ze  
in De Nijverheid gebruik van restwarmte, 
warmte die vrijkomt bij productieprocessen 
in de industrie. Er ligt al een hoofdleiding 
vanaf de nabijgelegen fabriek van Akzo-
Nobel naar de stad Hengelo. Dit betreft een 
lagetemperatuurnet. Het is de bedoeling dat 
de huurwoningen in de wijk hierop worden 
aangesloten. Een lagetemperatuurnet is 
echter niet warm genoeg om de (label B-)
woningen te verwarmen. Daarom wordt  
in de wijk een decentrale energiecentrale 
gebouwd die de lagetemperatuurwarmte 
moet opwaarderen naar een hoge tempera-
tuur. Aan de derde stap wordt nog gewerkt.

Betrokken partijen 
Bij het gasloos maken van De Nijverheid 
zijn verschillende partijen betrokken:  
gemeente Enschede, gemeente Hengelo, 

afvalverwerkingsbedrijf Twence, warmte- 
en koudelevering Ennatuurlijk, netbeheer-
der Alliander, Bio-energiecluster Oost-
Nederland (biogas uit mest), woningcorpo-
raties Domijn, Ons Huis, De Woonplaats en 
Welbions, provincie Overijssel, Universiteit 
Twente, Pioneering (platform van en voor 
vernieuwers in de bouw), Warmtebedrijf 
Hengelo, Warmtenetwerk Hengelo BV en 
Stichting Bewonersoverleg de Nijverheid 
(BON).
Van het gedeelte huurwoningen heeft  
woningcorporatie Welbions het grootste 
bezit in de wijk. Ookbions is de huurders-
organisatie die daar actief is. Volgens André 
Aansorgh, bestuursvoorzitter van Ookbions 
én bestuurslid van BON, worden zij goed 
betrokken bij de wijkplannen. ‘Huurdersor-
ganisaties hebben een behoorlijke stem aan 
tafel gekregen bij de prestatieafspraken. Die 
stem weten wij ook nu goed in te zetten. Er 
is een maandelijks overleg tussen Ookbions 
en Welbions over de duurzaamheidsplan-
nen en wat er nodig is om van het gas af te 
gaan. Wij hebben van Welbions daarbij zelfs 
de garantie gekregen dat als de energiekos-
ten omhooggaan, de huur zal dalen. Voor 
ons is het daardoor makkelijker dan voor de 
gemiddelde koper in onze wijk. Het struikel-
blok zal dan ook de groep kopers zijn. Want 
wie gaat het financieren?’, vertelt Aansorgh 
in een interview voor deze publicatie.

Er is een projectgroep Duurzaamheid met 
huurders en kopers die regelmatig praten 
met de corporatie en de gemeente. Elke 
dinsdag houdt de projectgroep een inloop-
spreekuur voor bewoners in de wijk.  
Er is een goede website met informatie 
(www.hengeloaardgasvrij.nl), er wordt een 
nieuwsbrief onder alle inwoners verspreid 
en er zijn regelmatig bewonersavonden die 
zeer goed worden bezocht. Die avonden 
worden georganiseerd door de gemeente 
en de woningcorporatie, maar ook de  
huurdersorganisatie wordt daar volgens 
Aan sorgh altijd goed bij betrokken. Daar-
naast zijn er in de wijk zes typen proef-
woningen gemaakt met kostenplaatjes erbij, 
als inspiratie en voorbeeld voor alle overige 
bewoners. Zo weten zij beter wat hen te 
wachten staat en kunnen ze een mening 
vormen over wat zij wel en niet prettig 
vinden. Een energiecoach vanuit de ge-
meente en Welbions helpt bewoners in de 
praktijk om te gaan met de nieuwe woon-
situatie, zoals energiezuinige installaties.
www.hengeloaardgasvrij.nl
www.aardgasvrijewijken.nl

“ Voor huurders  

is de energietransitie 

makkelijker dan voor  

de gemiddelde koper  

in onze wijk. Het  

struikelblok zullen  

de kopers zijn ”

TEKST: AGNES VERWEIJ & ANNE UBBELS

BEELD: PLATFORM31

KOPLOPERS VERZAMELEN ERVARINGSKENNIS ENERGIETRANSITIE

woningen zijn opvallend jonger en hoofd-
zakelijk gebouwd na 1980. De verdeling 
huur en koop in de wijk is ongeveer 50/50. 
Het doel is om álle woningen en utiliteits-
gebouwen aardgasvrij te maken. Maar de 
proeftuin zet nu in op de eerste 500  
woningen waarvan 25 procent woning-
corporatiebezit is en 75 procent particulier. 
De gemeente streeft naar volledige energie-
neutraliteit, inclusief warmte en elektriciteit. 
De Nijverheid gaat uit van de ‘Trias Ener-
getica’: Eerst zorgen dat je zo min mogelijk 
energie nodig hebt (bijvoorbeeld isoleren), 
ten tweede de energie die je nog nodig  
hebt duurzaam opwekken en als derde die 
energie zo efficiënt mogelijk inzetten (bij-



 ➜ De Nijverheid, Hengelo
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DE TECHNIEK  
 STAAT VOOR NIKS
De energietransitie is het containerbegrip voor de opgave om naar 

duurzame energiebronnen over te stappen, zoals windenergie en  

zonnestroom. Het omvat heel wat sociaaleconomische aspecten  

(zie elders in dit dossier). Maar ook ongekende ontwikkelingen op het 

gebied van de techniek. Om wat voor technieken en alternatieven voor 

aardgas gaat het als we het over energietransitie in wijken hebben?

	Ã
Op dit moment ligt de nadruk op de  

 inzet van warmtenetten en warmte-
pompen voor warm tapwater en verwar-
ming. Voor het zelf opwekken van elektrici-
teit, worden vaak zonnepanelen geplaatst. 
Vaak is meer dan één oplossing mogelijk. 
Hieronder gaan we in op een selectie van 
bekende en minder bekende technieken.

 
 
 
 
Isoleren
Bijna alle technieken vereisen dat je de 
woning éérst goed isoleert. Hoe beter  
geïsoleerd, hoe comfortabeler de woning. 
Vergeet vooral de vloer niet te isoleren.  
In een energieberekening zal vloerisolatie 
minder voordeel opleveren dan het isoleren 
van gevel of dak. Toch is vloerisolatie  
(in combinatie met een goede naad- en 
kierdichting) erg belangrijk. Als je voeten 
warm zijn, hoef je de kamer minder warm 
te stoken om hetzelfde gevoel van comfort 
te hebben. Ook dat bespaart energie.  
Er zijn tegenwoordig technieken om onder 
een vloer te isoleren als er geen of geen 
toegankelijke kruipruimte is.

Ook de ramen moeten worden geïsoleerd. 
Zeker als er nu nog enkel glas in zit.  
Isolatieglas is er in allerlei soorten en  
maten. Wanneer het glaspakket dikker 
wordt, past dat niet altijd in een bestaand 
kozijn. Als de kozijnen toch toe zijn aan 
groot onderhoud of vervangen moeten 
worden, kies dan meteen voor (nieuwe 
kozijnen met) hoogwaardig HR++ glas of 
triple glas. Let op: Hoe beter geïsoleerd, 
hoe belangrijker goed ventileren is voor de 
woning. Er komt immers geen (onbedoelde) 
frisse lucht meer binnen via naden en  
kieren. Goed ventileren kan vocht en  
schimmelproblemen voorkomen.

Warmtenetten
Een warmtenet is een (ondergronds)  
leidingstelsel waar warm water door 
stroomt. Woningen en gebouwen kunnen 
hierop worden aangesloten. Andere woor-
den voor warmtenetten zijn bijvoorbeeld 
‘(externe) warmtelevering door derden’  
of ‘stadsverwarming’. Over het algemeen 
wordt per woning gemeten hoeveel warmte 
wordt afgenomen. Een warmtenet aanleg-
gen is relatief duur. Het is dan ook alleen 
rendabel als er veel gebouwen en woningen 
op worden aangesloten, zoals in stedelijke 
gebieden. 
De warmte kan uit verschillende bronnen 
worden gehaald. Afhankelijk van de bron 
levert een warmtenet warm water van lage 
temperatuur (10-20°C), midden tempera-
tuur (ongeveer 40°C) of hoge temperatuur 
(70-110°C). De vraag naar koude neemt  
de laatste jaren toe als gevolg van steeds 

warmere zomers. Dat kan via een koudenet 
worden geleverd met koude van passieve 
koeling (door gebouwmassa) of actieve 
koeling (door een koelsysteem). Het kan 
efficiënt zijn om een warmte- en koudenet 
samen te voegen. 

Warmte- en koudeopslag
Bij warmte- en koudeopslag (WKO) wordt 
grondwater uit een waterdragende grond-
laag opgepompt en via het warmtenet naar 
gebouwen/woningen gebracht. Wanneer  
de warmte is afgegeven gaat het (relatief 
koude) water op een andere plaats terug 
naar de waterdragende laag in de grond.  
In de zomer werkt het systeem andersom: 
dan wordt koude uit de grond opgepompt 
om te koelen. Als de koude aan het gebouw 
is afgegeven, gaat de restwarmte op een 
andere plek weer de grond in. Voor WKO 
zijn vergunningen nodig. Het is een collec-

 ➜ Temperatuureffecten van  
verschillende soorten glas.

 ➜ WKO bij grote gebouwen/wooncomplexen.
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wordt dit water gebruikt ten behoeve van 
warm tapwater of voor warm tapwater en 
ruimteverwarming. Het naverwarmings-
toestel is nodig omdat warm tapwater altijd 
moet worden naverwarmd tot minimaal 
60°C om legionellabesmetting te 
voor komen.
Er zijn verschillende soorten collectoren.  
Bij de standaard zonneboiler bestaat de 
collector uit metalen buizen met hierin  
een vloeistof (meestal water met antivries  
of een synthetische vloeistof). De vloeistof 
wordt door de zon opgewarmd en loopt 
daarna via een buizensysteem door naar 
een – met leidingwater gevuld – voorraadvat. 
Daar wordt de warmte van de vloeistof 
overgedragen op het leidingwater.  
De vloeistof en het drinkwater blijven  
dus altijd gescheiden. 
De opbrengst van een zonnecollector is 
afhankelijk van het type collector, de dak-
helling en oriëntatie en de hoeveelheid zon. 
Voor warm tapwater voor één woning gaat 
men uit van een collectoroppervlak van  
2,8 m2 in combinatie met een boilervat van 
100 liter. Voor tapwater en verwarming 
(zonneboiler-combi) een collectoroppervlak 
van 5,4 m2 en een boilervat van 240 liter.

tieve oplossing voor lagetemperatuur-
verwarming in combinatie met koeling.  
Hoe dieper je in de aarde boort, hoe hoger 
de temperatuur (3°C per 100 m diepte).  
Met een relatief kleine boorsite kan op een 
diepte tot ongeveer 1000 meter aardwarmte 
worden gewonnen met een temperatuur van 
40-50°C. Deze warmte is geschikt voor een 
middentemperatuurwarmtenet. Vanuit veel 
grotere diepte (tot 2500 m) wordt warmte 
opgehaald van 80-90°C. Deze warmte wordt 
ingezet voor hogetemperatuurwarmtenet-
ten. WKO is geschikt voor woningen in 
stedelijke gebieden.

Zonnecollector
Een zonnecollector verzamelt warmte van 
de zon, meestal op het dak. Het is onder -
deel van een zonneboiler. Samen met een 
voorraadvat en een zogenoemd ‘naverwar-
mings toestel’ zorgt de collector voor warm 
water. Afhankelijk van de collectorgrootte 
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Windenergie 
‘Gebouwgebonden windenergie’ is wind-
energie die alleen in het betreffende ge-
bouw wordt gebruikt. Vaak worden hiervoor 
turbines gebruikt met een verticale as.  
In Nederland zie je dit (nog) weinig. Relatief 
nieuw is de zogenoemde ‘Power-NEST’, een 
windturbine met een dak van zonnepanelen 
erbovenop voor hoogbouw. Het grote voor-
deel van dit systeem is dat er zes keer meer 
energie wordt opgewekt dan bij de traditio-
nele toepassing van een zonnedak op hoog-
bouw. Het systeem maakt gebruik van het 
volledige dakoppervlak. Onder de zonnepa-
nelen is een windenergiesysteem geïnstal-
leerd, op zo’n manier dat de wind als het 
ware gevangen wordt. Woningcorporatie 
Bo-Ex heeft een Power-NEST op een tien-
hoogflat in Overvecht (Utrecht) laten 
plaatsen. 

Waterstof
Waterstof is dé energiebron van de toe-
komst, zo zegt men. Of beter gezegd: de 
energiedrager. Je kunt waterstof opslaan, 
omzetten naar verschillende vormen (poe-
der, vloeibaar) en zo de energie gemakkelijk 
over lange afstanden transporteren. Volgens 
deskundigen gaan we het met zonne- en 
windenergie binnen Nederland alléén niet 
redden. Maar hoe kun je duurzame energie 
van elders halen, bijvoorbeeld van groot-
schalige zonnecentrales in de woestijn? Via 
waterstof dus. 
Uit een onderzoek van Kiwa (gespeciali-
seerd in testen) blijkt dat het huidige distri-
butienet voor aardgas geschikt te maken is 
voor waterstof. Dat is hoopgevend voor de 
historische binnensteden met veel monu-
mentale panden. Vaak zijn die niet goed te 
isoleren (dus ongeschikt voor all-electric) of 
is een warmtenet niet mogelijk. 
Waterstof kan – op het moment dat je het 
nodig hebt – met een zogenoemde brand-
stofcel weer worden omgezet naar elektrici-
teit. Ook kan het direct worden gebruikt 
voor verbranding. Dat is schoon: er komt 
alleen warmte en water vrij. Waterstof in 
woningen staat nog in de kinderschoenen, 
maar sinds juni 2019 worden veertig corpo-
ratiewoningen van Ressort Wonen in Ro-
zenburg verwarmd met pure waterstof.

 ➜ Standaard zonneboiler met cv-ketel  
t.b.v. naverwarming.

 ➜ Windturbines  
met verticale as.


