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H
et kabinet wil dat Neder-
land in 2050 alle zeven
miljoen woningen en het
miljoen overige gebou-

wen aardgasvrij zijn. Maar hoe kun-
nen huishoudens (en andere gebrui-
kers) blijven koken en stoken? Voor
nieuwbouw is dat geen probleem.
Die wordt moeiteloos voorzien van
alle technieken en isolatie om ‘all-
electric’ mogelijk te maken. Voor be-
staande huizen en gebouwen ligt dat
veel ingewikkelder. Die zijn qua leef-
tijd, type bouw, eigendom en ligging
allemaal anders. De techniek, de fi-
nanciering, het beheer, het overleg
met de betrokken eigenaren en be-
woners en het vinden van draagvlak
vragen om allerlei verschillende op-
lossingen. En die zijn allemaal nodig
om uiteindelijk het hele land aard-
gasvrij te maken.

Om ze in kaart te brengen is het
programma aardgasvrije wijken in
gang gezet. Proeftuinen in het hele
land moeten uitwijzen wat erbij
komt kijken om de bebouwing in
Nederland van het gas af te krijgen.

Recent behoorden Hoogeveen,
Groningen en De Wolden (voor het
dorp Ansen) tot de negentien ge-
meenten die een subsidie krijgen
voor deelname aan de tweede ronde
van het Programma Aardgasvrije
Wijken. Ze hebben allemaal een wijk
of dorp, die ze aardgasvrij maken. In
2018 kregen in de eerste ronde zeven
gemeenten (van de in totaal 27) in
Groningen en Drenthe een subsidie,
variërend van 4 tot 7,5 miljoen euro,
voor een experiment. Hoe staat het
ruim twee jaar later met de proeftui-
nen in Pekela, Appingedam, Lopper-
sum, Delfzijl, Oldambt, Groningen
en Assen? Een overzicht.

APPINGEDAM

Appingedam is waarschijnlijk de
eerste proeftuin waar aardgasvrije
woningen een feit zijn. Die snelheid
is te verklaren doordat alle 398 wo-
ningen in de wijk Opwierde-Zuid die
tot de plaatselijke proeftuin beho-
ren onvoldoende aardbevingsbe-
stendig zijn. Dat betekent dat ze
moeten worden gesloopt. Ze worden
vervangen door nieuwe woningen.
Dat maakt het aardgasvrij maken
van de wijk een stuk gemakkelijker
dan bij bestaande huizen het geval
is.

De uitvoering vindt gefaseerd
plaats om de wijk bewoonbaar te
houden. De sloop van de eerste 233
huizen begon in januari van dit jaar.
De eerste 80 nieuwe woningen zijn
opgeleverd, aardbevingsbestending
en voorzien van warmtepomp, zon-
nepanelen en goede isolatie. Bin-
nenkort worden er weer opnieuw 30
woningen opgeleverd.

DELFZIJL

Waar de aardschokproblematiek in
Appingedam leidde tot een snelle
verwezenlijking van de aardgasvrije,
speelt die de plannen in Delfzijl-
Noord parten. De 865 woningen
daar zouden via een warmtenet rest-
warmte betrekken van het lokale in-
dustriepark Oosterhorn, een tech-
nisch gedurfde ambitie. Maar voor-
alsnog is door de aardbevingspro-
blematiek nog onduidelijk wat er

met de bebouwing gaat gebeuren.
De ontwikkeling van de proeftuin is
daardoor nog niet of nauwelijks in
gang gezet.

GRONINGEN

Toen de gemeente Groningen het
geld voor de proeftuin ontving, wil-
de ze daarmee vooral onderzoeken
hoe bewonersinitiatieven voor
duurzame energie een rol kunnen
spelen bij het aardgasvrij maken van
de Stad. Dat daarbij het oog viel op
de wijken Paddepoel en Selwerd, was
niet toevallig. Daar zijn veel van die
initiatieven.

Het eerste concrete resultaat is er:
WarmteStad, het bedrijf dat een
warmtenet door de noordwestelijke
stadswijken aanlegt, en energieco-
operatie Grunneger Power gaan sa-
men proberen zo’n 300 grondge-
bonden koopwoningen in Selwerd-
Zuid van het gas af te krijgen.

Het warmtenet wordt nu gevoerd
door een tijdelijke warmtekracht-
koppelingscentrale, maar vanaf vol-
gend jaar met restwarmte van twee
datacenters op de Zernike Campus.
Het is inmiddels 4 kilometer lang en
moet uiteindelijk 10.000 woningen,
bedrijven en instellingen van warm-
te voorzien. Bij de huizen gaat het
om flatgebouwen van woningcorpo-
raties, waarmee WarmteStad relatief
eenvoudig afspraken kan maken
voor grote aantallen woningen. Dat
geldt ook voor grote organisaties als
de Hanzehogeschool en Avebe die
van het warmtenet gebruikmaken.

Maar anders ligt dat met buurten
met koopwoningen waarvoor een
aftakking van het warmtenet moet
worden aangelegd. Om dat rendabel
te maken, moeten de eigenaren wor-
den benaderd of ze een aansluiting
willen. Is dat het geval, dan moeten
ze ook een coöperatie vormen. Daar-

voor neemt energiecoöperatie
Grunneger Power de verantwoorde-
lijkheid in Selwerd-Zuid.

Theo Venema van Warmestad is
er blij mee. ,,Wij zijn goed in buizen
en centrales en overleggen ook
graag met bewoners”, zegt hij.
,,.Grunneger Power kan dit echter
veel beter dan wij. Ze hebben erva-
ring met het oprichten van coöpera-
ties. Bovendien nemen ze alle ken-
nis en hulp mee om de woningen te
isoleren. Met de aansluiting op het
warmtenet, bieden ze de woningei-
genaren een totaalpakket om op
warmte te besparen.”

Steven Volkers van Grunneger
Power: ,,Door een collectief te vor-
men, kunnen bewoners maximale
zeggenschap krijgen op de manier
waarop warmte in hun buurt wordt
vormgegeven.”

Als de samenwerking slaagt, kan
die bij veel meer wijken worden toe-
gepast en kan het bereik van het
warmtenet groter worden.

Selwerd-Zuid is niet toevallig ge-
kozen voor de primeur. Binnenkort
gaat de gemeente dat deel van de
wijk opnieuw inrichten. Omdat de
straten dan toch worden opengebro-
ken, kan WarmeStad er meteen een
‘backbone’ aanleggen waarop de
huizen later aangesloten kunnen
worden.

Venema herinnert zich dat toen
Groningen de proeftuinmiljoenen
kreeg, de bewonersinitiatieven het
geld graag hadden ontvangen om
zelf een duurzaam netwerk te ont-
wikkelen. ,,We hebben elkaar gevon-
den in de gezamenlijke constatering
dat het toch heel erg ingewikkeld is
om die warmtenetten aan te leggen.
En dat we van elkaars kracht gebruik
kunnen maken.’’

LOPPERSUM

In het hart van het aardschokgebied,
Loppersum, omvat de kern van de
proeftuin 60 vrijstaande, vooroor-
logse woningen, het gemeentehuis,
de gemeentewerf, een kerk en een
hotel. Het is de bedoeling dat ze wor-
den aangesloten op een warmtenet.

Het is, zo legt Heleen Schaap van
de gemeente uit, even zoeken ge-
weest naar een geschikte warmte-
bron. Aanvankelijk was het idee
warmte te produceren door in een
kleine biomassacentrale snoeihout
uit de omgeving te verbanden. Maar
dat stuitte op weerstand van inwo-
ners van het dorp, die vreesden voor
een schadelijke uitstoot.

De keuze is nu gevallen op warm-
tepompen die werken op groene
elektriciteit die moet worden inge-
kocht. Nu er een oplossing is voor de
techniek, ligt de vraag op tafel hoe
de nieuwe warmtevoorziening
moet worden georganiseerd. Moge-
lijk wordt daarvoor een nieuw ener-
giebedrijf opgericht. Het streven is
dat het warmtenet eind 2022 in be-
drijf is. De aanleg kan in dat jaar wor-
den gecombineerd met de vervan-
ging van de riolering.

Loppersum richt zich ook op de
verduurzaming van de woningen.
Daartoe is eerder deze maand een
demonstratiewoning geopend waar
bewoners ideeën voor energiebe-
sparende maatregelen kunnen op-
doen. Voorts is er een regeling om
woningeigenaren te stimuleren hun
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Nederland wil
van het aardgas

af. Maar hoe moet
dat? Sinds twee
jaar wordt dat
onderzocht in

zeven proeftuinen
in Groningen
en Drenthe.

Stap voor stap

‘Transitie uitdaging
voor mensen met
een minder grote
portemonnee’

DDAEX
596,87 -3,18 (-0,53%)

AEX
aandeel slot +/- in % return 52 week vergelijking MK

13/11 12/11 laagste hoogste in milj.

ABN Amro 8,41 0,41 WWW -49,80 5,68 16,98 3.962,49
Adyen 1.629,00 WWWW -0,67 152,79 635,20 1.742,00 49.371,07
Aegon 2,89 1,09 WWWWW -31,44 1,56 4,27 6.195,35
Ahold Delhaize Koninklijke 23,19 WW -0,30 -3,25 18,04 26,86 25.525,81
Akzo Nobel 87,32 WWWW -0,73 -0,37 45,73 93,10 19.887,17
ArcelorMittal 13,50 0,94 WWWWW -11,23 5,98 17,24 13.795,70
ASM International 135,20 2,27 WWWWWWWWWW 31,90 54,54 151,25 6.732,61
ASML Hold. 352,80 W -0,03 44,35 177,52 358,90 150.172,74
ASR Nederland 31,20 0,61 WWW -7,91 18,10 37,84 4.399,20
DSM Koninklijke 143,15 WWWWWWW -1,41 22,82 82,20 151,50 25.970,99
Galapagos 105,55 WWWWW -0,89 -39,16 97,58 252,90 6.896,73
Heineken 90,42 WW -0,13 -2,14 68,82 105,00 52.082,16
IMCD 102,90 WWWWWW -1,15 40,77 51,65 110,25 5.864,05
ING Groep 7,42 0,37 WW -29,75 4,23 11,26 28.903,98
Just Eat Takeaw. 93,60 0,04 W 20,31 58,80 110,65 13.923,23
KPN Koninklijke 2,58 WWWWWWWWWW -2,27 -9,19 1,70 2,86 6.421,79
NN Group 34,12 0,35 WW -3,12 19,10 38,25 11.269,09
Philips Koninklijke 44,88 WW -0,34 12,72 26,92 46,38 59.058,66
Prosus 88,80 WWWWW -1,14 46,22 46,75 101,15 144.269,10
Randstad 50,20 0,48 WWW -2,26 27,71 56,10 9.201,84
Relx 19,76 WWWWWWWWWW -2,18 -8,77 15,38 25,34 20.685,00
Royal Dutch Shell A 13,15 WWWW -0,71 -51,85 9,86 27,39 57.551,04
Unilever 52,58 WWWW -0,72 -2,90 38,42 55,39 90.160,38
WFD Unibail-Rod. 49,90 1,57 WWWWWWW -65,12 29,08 145,20 6.904,30
Wolters Kluwer 73,48 WWWWW -0,89 14,17 52,04 78,22 20.061,23

Canada

S&P TSK: 16.683,68
+0,61%

Rusland

RTS: 1.227,78
-0,86%

Brazilië

Bovespa: 103.913,90
+0,15%

Argentinië

Merval: 49.803,49
+0,51%

Japan

Nikkei 225: 25.385,87
-0,53%

Engeland

BATS UK 100: 629,64
-0,38%

Duitsland

DAX: 13.076,72
+0,18%

Frankrijk

CAC 40: 5.380,16
+0,33%

H.K.

Hang-Seng: 26.138,62
-0,08%

USA

Dow Jones: 29.483,71 +1,39%
S&P 500: 3.581,02 +1,24%
Nasdaq: 11.800,58 +0,78%

Europa

Euro STOXX 50: 3.432,07 +0,11%
STOXX Europe 50: 3.051,50 -0,18%

Beursindices

AMX
aandeel slot +/- in %

13/11 12/11

Aalberts 34,70 WW -0,34
Air France-KLM 3,90 WWWW -1,12
Altice Europe 4,29 W -0,21
Aperam 30,04 1,93 WWWWW

Arcadis 22,90 WW -0,26
BAM Groep Koninklijke 1,34 3,88 WWWWWWWWWW

Basic-Fit 27,70 WWWWWW -2,12
BE Semiconductor 39,10 2,09 WWWWWW

Boskalis Westm. Koninklijke 18,44 WWW -0,86
Corbion 41,95 1,57 WWWWW

Eurocommercial 13,64 1,94 WWWWWW

Fagron 19,68 WWW -0,71
Flow Traders 26,68 0,08 W

Fugro NV 3,95 0,61 WW

GrandVision 25,25 0,80 WWW

Intertrust 14,00 0,57 WW

NSI 31,60 WWWWWWWWW -3,66
OCI N.V. 13,04 2,35 WWWWWW

Pharming Group 1,07 1,90 WWWWW

PostNL Koninklijke 2,69 0,75 WWW

SBM Offshore 15,30 WWW -0,81
Signify NV 35,45 0,42 WW

TKH Group 33,98 1,68 WWWWW

Vopak Koninklijke 44,75 WWWW -1,10
Wareh. de Pauw 28,86 WWWWWWW -2,76

AScX
aandeel slot +/- in %

13/11 12/11

Accell Group 25,80 1,38 WW

Accsys Technol. 1,08 4,35 WWWWW

A’dam Commod. 19,70 WW -0,51
Ajax 15,94 W -0,38
Alfen 59,00 3,87 WWWWW

AMG 19,09 WWW -1,88
Avantium 6,18 0,00
B&S Group 7,14 2,73 WWWW

Brunel Intern. 6,66 WW -1,48
ForFarmers 5,15 0,98 WW

Heijmans 8,58 0,94 WW

ICT Group 9,00 7,66 WWWWWWWWW

Kendrion 16,36 0,37 W

Lucas Bols 8,46 4,44 WWWWW

Nedap 46,00 0,00
Neways Electronics 8,08 WW -1,22
Nibc Holding 7,44 W -0,13
Ordina Beheer N.V. 2,77 9,07 WWWWWWWWWW

Sif Holding 14,50 W -0,41
Sligro Food 16,16 2,02 WWW

TomTom 6,40 2,40 WWW

Van Lanschot 19,96 W -0,20
Vastned 24,95 WW -0,60
Vivoryon Therap. 5,00 0,30 W

Wereldhave 10,04 1,88 WWW

DDAMX
859,16 -0,05 (-0,01%)

UUAScX
1.001,14 +12,9 (+1,30%)

UUDow Jones
29.483,71 +403,5 (+1,39%)

UUEUR/USD
1,1833 +0,003 (+0,22%)

DDOlie (Brent)
42,80 -0,47 (-1,09%)

DD10 jaarsrente
-0,4570 -0,012 (-2,70%)

UUGoud
1.593,65 +3,09 (+0,19%)

Koersinformatie afkomstig van
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huis te verduurzamen, waarvan 160
inwoners belangstelling hebben ge-
toond. Maar de meeste van hen zijn
daar nog niet mee begonnen.

Ze wachten ermee, vertelt woord-
voerster Heleen Schaap van de ge-
meente, totdat zij duidelijkheid heb-
ben over de versterking van hun wo-
ning zodat ze beide klussen in een
keer ter hand kunnen nemen. ,,Door
het warmtenet kunnen woningen
nu al aardgasvrij gemaakt worden,
ook al zijn ze nog niet verduur-
zaamd. Als te zijner tijd de verduur-
zaming wel plaatsvindt blijft er
warmtecapaciteit over die kan wor-
den ingezet om andere woningen te
verwarmen”, aldus Schaap.

BOVEN PEKELA

Wat de proeftuin Boven Pekela on-
derscheidt, vertelt projectleider Erik
Matien, is dat het initiatief voor het
project ‘Pekela geef gas!’ van de be-
woners zelf komt en niet van de ge-
meente. De bedoeling is dat zo’n 500
woningen in het dorp en de directe
omgeving van het aardgas afgaan
volgens de zogeheten quickfitme-
thode die is ontwikkeld Stichting Sa-
men Energie Neutraal.

Dat houdt in dat eerst wordt geke-
ken naar een forse besparing op het
gasverbruik van zo’n 50 procent
door kierdichting en de plaatsing
van een hybride warmtepomp die
elektriciteit krijgt van zonnepane-
len op de daken. De tweede stap is de
bouw van een vergister die uit het ri-
oolwater en het organisch keukenaf-
val van de huishoudens groen gas
produceert dat het aardgas ver-
vangt.

,,We kiezen dus niet voor volledi-
ge isolatie”, zegt Matien. ,,Daar lenen
de woningen zich niet voor. Isolatie

zou 30.000 euro per woning kosten.
Met de quickfitmethode hoeft aan
de woningen zelf niet veel te gebeu-
ren. Die is daardoor heel betaalbaar,
maar geeft toch een goed warmte-
comfort en een forse energiebespa-
ring. De energietransitie is een hele
uitdaging voor mensen met een
minder grote portemonnee. Het is
mooi om ook voor hen die overgang
mogelijk te maken.”

Het bedrag aan investeringen dat
de woningeigenaren door de ener-
giebesparing niet binnen acht jaar
terugverdienen, krijgen ze vergoed
uit het bedrag van ruim 4 miljoen
euro dat het rijk beschikbaar heeft
gesteld voor het project.

Terwijl het Heerenveense bureau
Bareau van Kirsten Zagt zich buigt
over de techniek, de financiële kant
en de locatie van de vergister, is het
bewonersinitiatief aan de slag ge-
gaan met de eerste groep van 100
huishoudens.

Matien: ,,Van hen heeft 25 procent
gezegd: We doen niet mee. Die men-
sen vinden dat hun woning zich er
niet voor leent, hebben verhuisplan-
nen of ze geven bijvoorbeeld de
voorkeur aan een pelletkachel. 15
procent heeft meteen ja gezegd.
Daar is de implementatie al begon-
nen. Zo’n 60 procent is enthousiast,
maar wil zich er nog wat meer in ver-
diepen. Die kijken bijvoorbeeld of ze
niet liever een ander type warmte-
pomp willen dan wij aanbieden.”

Met name de lagere energiekos-
ten motiveren de mensen om mee
te doen, zegt de projectleider. Hij is
tevreden over de voortgang. ,,We
zijn vorig jaar september pas van
start gegaan. Het project wordt wel-
iswaar ondersteund door professio-
nals, maar het is nog steeds een ini-

tiatief van de bewoners. Het zijn vrij-
willigers die met woningeigenaren
aan de keukentafel zitten. En we
werken zo veel mogelijk met lokale
ondernemers om de lokale econo-
mie te steunen. Het is echt een com-
munityding. Het enthousiasme sij-
pelt door naar de bevolking, via de
voetbalclub, de buurtvereniging en
het dorpshuis.”

ASSEN

Het plan om 428 flat-en rijtjeswo-
ningen in de wijk Lariks West in As-
sen gasvrij te maken, was geïnspi-
reerd op de wijze waarop 28 apparte-
menten in het nabij gelegen com-
plex Ellen nul-op-de-meterwoning
waren geworden. Het gebouw werd
geïsoleerd, ‘ingepakt’ en voorzien
van zonnepanelen op het dak die
stroom produceren voor de warmte-
voorziening. De provincie Drenthe
stond garant voor een lening aan de
Vereniging van Eigenaren (VvE) om
dat mogelijk te maken. Via de servi-
cekosten betalen de eigenaren dat
geld terug.

Het bleek evenwel moeilijk om op
vergelijkbare methode de 428 (over-
wegend koop-) woningen aardgas-
vrij te maken, vertelt projectleider
David Bergtop. ,,Het belangrijkste
probleem was dat het om woningen
gaat die in de jaren zestig zijn ge-
bouwd. Die hebben een beperkte
kwaliteit. Dat maakt het ingewik-
keld en kostbaar om ze goed te isole-
ren. Niet iedereen had dat geld er-
voor over en had er zin in met zijn
buurman in zo’n VvE—constructie
te aan zitten. En het is aan de men-
sen om te beslissen wat er gebeurt.
Het is hun eigen woning en ze wo-
nen er vaak al decennia. Die ga je
niet zo meer even iets opleggen.”

Het project zit derhalve nog
steeds in de onderzoeksfase, zegt
Bergtop. ,,Het is belangrijk om het
proces zorgvuldig, stap voor stap
met de bewoners te doorlopen.” Zijn
indruk is dat mensen best willen
meegaan in een verduurzaming van
de woningen als het betaalbaar is.

Momenteel is de belangrijkste op-
tie de aanleg van een warmtenet,
waarvoor de warmte wordt onttrok-
ken aan het water in de Drentse
Hoofdvaart. Bergtop. ,,Het voordeel
is dat bij een warmtenet de huizen
veel minder geïsoleerd hoeven te
worden.”

Ofschoon een definitief plan nog
niet in zich is, noemt hij het project
leerzaam. ,,We zijn begonnen met
het lanceren van een plan. Dat is niet
de beste weg. Het is belangrijk dat je
denkt aan een concept dat past bij de
woningen en de bewoners, alhoewel
je natuurlijk nooit iedereen mee-
krijgt. Je moet ook oog hebben voor
mensen die andere prioriteiten stel-
len.”

NIEUWOLDA/WAGENBORGEN

In Nieuwolda (gemeente Oldambt)
en Wagenborgen (gemeente Delfzijl)
maken zich bijna 1500 huishoudens
op om van het aardgas af te gaan.
Het alternatief: groen gas. Dat zal
dichtbij huis worden geproduceerd
door het bedrijf Deeterink Bio Ener-
gie in Nieuwolda. Dat maakt met zijn
vergistingsinstallatie nu nog biogas,
dat wordt verbrand om er groene
elektriciteit mee te maken. Binnen
twee jaar wordt het biogas een stapje
verder verwerkt tot groen gas, dat
dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.
Dat zal via een nieuwe pijpleiding
worden getransporteerd naar het
bestaande netwerk naar de wonin-
gen en gebouwen in de twee Oost-
Groninger dorpen.

,,Maar eerst willen we nog probe-
ren het gasverbruik te verminde-
ren”, zegt woordvoerster Charone
Tellegen van de gemeente Oldambt.
Dat bedraagt nu nog zo’n 2,5 miljoen
kubieke meter per jaar. Dat moet om
te beginnen een stapje terug door de
campagne ‘Waarm en zuneg thoes’
die deze winter loopt. Daarbij kun-
nen bewoners gratis voor 50 euro ar-
tikelen uitzoeken waarmee ze op
een eenvoudige manier gas kunnen
besparen. ,,Denk aan bijvoorbeeld
radiatorfolie of een deurdranger.”

Vervolgens komt per woning 1845
euro beschikbaar voor verdere klei-
ne aanpassingen in huis, zoals de
isolatie van verwarmingsbuizen of
het tochtvrij maken van de wonin-
gen. Tot slot wordt 15 procent van de
adressen in beide dorpen bekeken
wat voor grotere maatregelen moge-
lijk zijn, zoals de plaatsing van een
warmtepomp. Bewoners krijgen
daarover advies en een financiële
bijdrage. Slaagt deze proef, dan krij-
gen alle huishoudens die mogelijk-
heid.

Voor de langere termijn wordt er
nog aan gedacht om aan het groen
gas 20 procent waterstof toe te voe-
gen. ,,Dat gaat pas later spelen”, zegt
Tellegen. Volgens haar loopt het pro-
ject, dat de naam Nieuwborgen.net
draagt, precies op schema. ,,Vanaf
het begin is het de bedoeling ge-
weest om het af te ronden op 2 fe-
bruari 2022. En we liggen op koers.
Op die dag gaat de groen-gaskraan
open.”

ILLUSTRATIE JANNEKE DE JONGE

‘Je moet ook oog
hebben voor
mensen die andere
prioriteiten stellen’

Bij tweede ronde van het program-
ma aardgasvrije wijken hebben
drie gemeenten in Groningen en
Drenthe geld gekregen voor een
proeftuin. De gemeente Hooge-
veen voor een experiment in De
Erflanden waarbij aardgas wordt
vervangen door waterstof. De
Wolden ontvangt geld voor het
energieneutraal maken van het
dorp Ansen door het aardgas te
vervanhen door groengas, de
plaatsing van hybride warmtepom-
pen in de woningen en de aanleg
van een zonnepark. De tweede
proeftuin van de gemeente Gronin-
gen in De Wijert. Daar wordt de
subsidie gebruikt voor de voorbe-
reidingen om in die wijk een
warmtenet aan te leggen.

Tweede ronde


