
Veel gestelde vragen over aardgasvrij wonen 
 

Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas? 

De komende jaren zullen de eerste bestaande wijken van het aardgas af gaan. Gemeenten 

krijgen de wettelijke taak om dit te organiseren. Zij moeten samen met bewoners op zoek 

gaan naar de beste oplossingen. Omdat elke wijk en elke woning anders is, zullen we de 

komende jaren veel leren over hoe dit proces het beste kan verlopen. 

 

Sommige alternatieven, zoals warmtenetten, zijn collectieve oplossingen. Dat betekent dat 

je niet in je eentje kan beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden. Het gaat 

altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, 

netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen met 

bewoners moeten oppakken. 

 

Als je huiseigenaar bent kun je er zelf voor kiezen om aardgasvrij te worden door je woning 

volledig elektrisch te maken. Dat is wel een flinke investering, want je moet dan niet alleen 

heel goed isoleren, maar ook grote apparaten als een warmtepomp aanschaffen. Je krijgt 

daar vaak wel een lage energierekening voor terug, en het verschilt per situatie of je de 

investering daarmee terugverdient. Voor je zulke stappen neemt, is het verstandig om 

eerst uit te zoeken of er niet al plannen zijn voor jouw buurt. Lees meer over onze 

uitgangspunten en de verandering naar aardgasvrij in Heerlen. 

 

Ik wil niet van het gas af! Wat gebeurt er als ik weiger mee te werken? 

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. Dit betekent dat de 

gemeente op dit moment jouw gas nog niet verplicht kan afsluiten. Dit gaat de komende 

jaren veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een 

wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan 

daarom aantrekkelijk zijn. Op dit moment kun je invloed hebben op de keuze en het tempo 

waarin het hele proces bij jou in de buurt verloopt. 

 

Is aardgasvrij leven duur? 

Wonen zonder aardgas kan niet zomaar. Vaak zijn aanpassingen aan de woning nodig en 

die brengen soms hoge kosten met zich mee. Denk hierbij aan kosten voor isolatie en 

isolerende beglazing, zoals HR++-glas. Dit is het belangrijkst voor oplossingen met lage 

temperatuurverwarming, zoals een warmtepomp of een warmtenet op lage temperatuur. 

Bij een warmtenet op hoge temperatuur zijn minder aanpassingen nodig. 

 

De overstap naar een warmtepomp is nu nog de duurste oplossing. Dit komt omdat de 

warmtepomp zelf een duur apparaat is en het bijna altijd gecombineerd moet worden met 

vergaande isolatiemaatregelen en het installeren van wand- of vloerverwarming. Nieuwe 

apparatuur en besparingsmaatregelen kunnen al snel tienduizenden euro’s kosten, 

afhankelijk van het soort woning. De kosten van het energieverbruik zijn daarentegen 

lager. Door de energiebesparing die het oplevert, is het mogelijk om deze investering over 

een langere termijn terug te verdienen. 
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Als je overstapt op groen gas of op een warmtenet op hoge temperatuur is het net 

andersom. Er zijn dan weinig tot geen kosten voor aanpassingen in huis, maar de kosten 

voor het energieverbruik zijn hoger. Er is immers minder isolatie aan de woning toege-

voegd. Bovendien kost groen gas per kubieke meter meer dan aardgas. Om het energie-

verbruik van de woning te verlagen blijft isoleren dus wel verstandig. 

 

Wat is de rol van Gemeente Heerlen? 

De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit 

betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De 

gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af 

te gaan. En ze krijgt over een aantal jaar het recht om een wijk van het gas af te sluiten. 

De gemeente moet op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Als 

bewoner is het belangrijk om mee te denken met de gemeente. Zonder overleg kan de 

gemeente namelijk niet beslissen wat er in jouw huis gaat veranderen. Er is dan ook geen 

handboek van wat er precies moet gebeuren omdat elk gebied, wijk, stad of dorp anders is. 

Het proces om naar een aardgasvrije wijk te gaan zal daarom overal een beetje verschillen. 

 

Dat de gemeente de regierol heeft, betekent overigens niet dat zij hier alleen voor staan. 

Alle andere betrokken partijen werken samen in de transitie. Denk hierbij aan woningcorpo-

raties, warmte- en energiebedrijven, installateurs en huurders of huiseigenaren. 

 

Kunnen we iets collectiefs doen, bijvoorbeeld met onze buren? 

Lokale burgerinitiatieven zijn een goede manier om de transitie naar een aardgasvrije 

maatschappij te versnellen. Als inwoner van een buurt ken je jouw omgeving het beste. Zo 

kan je nadenken over wat voor jou en jouw buren het beste alternatief is. Buurtgerichte 

oplossingen zijn effectief omdat veel oplossingen, zoals warmtenetten, niet voor individuele 

huizen geschikt zijn. Bovendien kunnen de kosten voor elektrische oplossingen vaak 

beperkt worden door samen met je buren te kijken naar besparingsmaatregelen of de 

aanschaf van een warmtepomp. 

 

Samenwerken is belangrijk. Omdat je met elkaar tot een gezamenlijk plan moet komen 

voor de buurt en omdat je samen vaak voordeliger uit bent. Bent u benieuwd of er lokale 

burgerinitiatieven zijn? Neem dan eens contact met de energiecoöperaties Heerlen 

Duurzaam en Heerlen centrum. 

 

Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat nu? 

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Het kan dus zomaar zijn dat je cv-ketel 

binnenkort aan vervanging toe is. Omdat we uiterlijk in 2050 gaan stoppen met aardgas, is 

het niet altijd logisch een nieuwe ketel aan te schaffen. Het is daarom verstandig om te 

inventariseren of er bij jouw in de buurt al mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden.  

Lees meer over onze uitgangspunten en de verandering naar aardgasvrij in Heerlen. 

 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Kijk 

bijvoorbeeld of jouw huis geschikt is voor elektrische oplossingen zoals een (hybride) 

warmtepomp. Ben je dit van plan? Houd dan rekening met kosten voor de isolatiemaatre-

gelen en de nieuwe verwarmingsinstallatie. 
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Lukt het niet zelf aan de slag te gaan, dan moet je de cv-ketel toch vervangen. Kies dan 

voor een moderne ketel die zuinig en milieuvriendelijk is. Een cv-ketel kopen is echter ook 

een behoorlijke investering. Bij veel energie- en installatiebedrijven kan je daarom steeds 

vaker ketels huren of leasen. Lease je een ketel, dan koop je deze over een bepaalde 

periode af. Huur je een ketel, dan bepaal je een vast bedrag per maand. Huren heeft het 

voordeel dat het per maand opzegbaar is (na de afkoopregeling) en dat er bij het 

onderhoud geen extra kosten zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer 

informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel. 

 

Ik weet nog niet op welke manier mijn woning of buurt aardgasvrij word. Wat kan 

ik nu al wél doen? 

Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je nu al minder gas nodig hebt voor verwarming 

door te isoleren. Als huiseigenaar kan je maatregelen nemen zoals dak-, vloer- en 

spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen. Als huurder kan je kleinere maatregelen 

nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de 

verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor 

grotere maatregelen. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe je kookt, kies dan voor 

inductie. 

 

Waarom stappen we niet met z’n allen over op groen gas of waterstof? 

Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment 

nog maar heel weinig groen gas beschikbaar in Nederland. En het groene gas dat er is, 

wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de 

industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar, 

waardoor groen gas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden. 

 

Bij waterstof ligt het probleem net iets anders. Dit komt vooral omdat er nog niet genoeg 

groene energie wordt opgewekt, en dat is nodig om duurzaam waterstof te maken. Het is 

nu nog logischer om deze elektriciteit voor andere doeleinden te gebruiken. Ook in de 

toekomst zal er niet genoeg waterstof beschikbaar zijn om alle huizen mee te verwarmen. 

Het is daarom waarschijnlijk - net als groen gas - alleen een oplossing in wijken waar een 

warmtenet of een elektrische oplossing echt niet mogelijk is.  

 

Het is ook in die gevallen niet heel rationeel om waterstof direct in te zetten voor de 

verwarming van woningen. Dat maakt het volgende sommetje duidelijk. Stel: een woning 

gebruikt 1.000 m3 gas voor verwarming. Dat komt qua hoeveelheid energie overeen met 

bijna 10.000 kWh. Om een vergelijkbare hoeveelheid waterstof te maken is ongeveer 

14.000 kWh nodig. Er is namelijk 30% verlies bij de omzetting van elektriciteit in 

waterstof). Als je een modern huis echter verwarmt met een warmtepomp heb je in de 

praktijk ongeveer vier keer zo weinig stroom nodig. En als je in een oud huis toch kiest 

voor waterstof kun je een hoop stroom besparen door te kiezen voor de combinatie van 

waterstof en een hybride warmtepomp. 

 

 


