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De gemeente heeft 4,25 miljoen euro 
gekregen van het Rijk om de Nijver-
heid aardgasvrij te maken. Het Rijk 
stelt geld beschikbaar aan inmiddels 
64 wijken in het land om ervaring op 
te doen met het aardgasvrij maken 
van de wijken; welke alternatieven 
zijn geschikt en hoe kunnen de 
bewoners betrokken worden. Die 
ervaring is hard nodig, want in 2050 
wil Nederland aardgasvrij zijn. Dit is 
nodig, omdat de verbranding van 
fossiele brandstoffen, zoals aardgas, 
zorgt voor klimaatverandering. De 
temperaturen stijgen wereldwijd en 
dit heeft enorme gevolgen voor de 
leefbaarheid op aarde.
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Nieuwsbrief Nijverheid Aardgasvrij

De gemeente, Welbions, maar 
ook Twence en Warmtebedrijf 
Hengelo zijn bij de energiebus in 
gesprek gegaan met inwoners van 
de Nijverheid over een alternatief 
voor aardgas. De energiebus heeft 
tien verschillende plekken in de 
wijk bezocht om te horen wat de 
mensen vinden. Tijdens de gesprek-
ken ging het vooral over de kosten; 
is het alternatief voor aardgas straks 
haalbaar en betaalbaar? 

Bezoekers waren ook nieuwsgierig 
naar de plannen en de techniek 
achter een warmtenet. Maar be-
woners noemden ook de hybride 
warmtepomp en waterstof als ge-

schikt alternatief voor aardgas.
De gemeente heeft de kosten voor 
een eventueel warmtenet nog niet 
goed in beeld. De kosten hangen 
van veel dingen af zoals: het type 
warmtenet, hoeveel huishoudens 
in de Nijverheid zich willen laten 
aansluiten en of de prijs van warm-
tenet losgekoppeld wordt van de 
aardgasprijs. We streven ernaar om 
dit jaar nog een concreet voorstel te 
hebben voor de woningeigenaren, 
zodat u weet wat warmtenet kost. 
Pas als woningeigenaren weten wat 
warmtenet kost, kunnen ze aange-
ven of ze bereid zijn om op warmte-
net aan te sluiten. De gemeenteraad 
beslist uiteindelijk over een alterna-
tief voor aardgas in de Nijverheid. 
Ondertussen blijft de gemeente 
praten met het Rijk over de kosten 
van het aardgasvrij maken van de 
Nijverheid. Alleen de rijksbijdrage 
die de Nijverheid heeft gekregen 
(en die nog steeds op de plank ligt) 
is niet voldoende om de Nijverheid 
aardgasvrij te maken zonder extra 
kosten voor de inwoners. 

De Nijverheid aardgasvrij; 
hoe staat het ermee?
Sinds de laatste nieuwsbrief een half jaar geleden, hebben de gemeente en 
Welbions niet stilgestaan in de Nijverheid. De gemeente heeft nog geen be-
sluit genomen over een alternatief voor aardgas in de Nijverheid. Wel ziet het 
college van burgemeester en wethouders warmtenet als een goede oplossing 
om de Nijverheid aardgasvrij te maken.

Colofon
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Meer informatie 
• www.hengelo.nl/aardgasvrij
•  duurzaam@hengelo.nl of 
 klantenservice@welbions.nl 
•  14 074 (gemeente hengelo) of 
 (074) 246 83 00 (Welbions)

Meer weten over de alternatieven 
voor aardgas in de Nijverheid? Maar 
ook over wanneer de Nijverheid van 
het aardgas gaat en of huurders 
en huiseigenaren verplicht zijn om 
mee te doen? Kijk op www.hengelo.
nl/aardgasvrij
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Woning uit 1921 van het gas af
Cor Havelaar woont in de Dorastraat. Hij kocht dit huis uit 1921 zo’n 7 à 8 
jaar geleden als renovatiewoning van Welbions. Cor is inmiddels 80 jaar. 
Hij is volop bezig met het helemaal aardgasvrij maken van zijn woning. We 
spraken Havelaar over zijn aanpak. En hij is meteen duidelijk. Hij doet het 
niet alleen voor zichzelf. Hij wil zijn dochter een goede en energiezuinige 
woning kunnen nalaten. 

Havelaar: ‘Toen ik het huis kocht zat 
er niks in, alleen een geisertje en 
een gashaard. De vloer was verrot 
en aan alle kanten tochtte het. Ik 
ben begonnen met een nieuwe 
vloer. Gelijk goed geïsoleerd natuur-
lijk en ik heb er vloerverwarming 
in gelegd. Ik ben van mezelf niet 
zo met het milieu hoor, maar ik 
wil comfort en zo weinig mogelijk 
kosten maken.’   

Infrarood
Daarna nam Havelaar de ene duur-
zame maatregel na de andere: 
spouwmuurisolatie, dubbele begla-
zing en zonnepanelen op het dak. 
Het dak isoleerde hij zelf van bin-

nenuit. Havelaar: ‘Het domme werk, 
zo noem ik het maar, doe ik zelf. 
Dus dat aftimmeren van het dak 
was geen probleem. Voor de andere 
werkzaamheden zoek ik geschik-
te bedrijven. Ik heb wel ontdekt 
dat het met lokale bedrijven beter 
zakendoen is dan met van die grote 
landelijke.’ 
De meest recente maatregel: infra-
roodpanelen in de woonkamer. 
Havelaar: ‘Hier ben ik zo enthousiast 
over. Die warmte dringt diep door in 
het huis en ze slaan af als het warm 
genoeg is. Ze kosten €500 per stuk, 
gaan 25 jaar mee, verbruiken minder 
stroom dan een ‘gewone’ verwarming 
en de warmte blijft beter hangen.’ 

Tips van Cor
Eén van de belangrijkste tips die ik 
heb, is: begin met de meterkast. Zorg 
dat er genoeg groepen zijn. Bezuinig 
daar niet op, want als je later nog 
een elektrische auto wilt rijden, heb 
je een zware meterkast nodig. Voor 
Enexis is dat eenvoudig om aan te 
passen. En je moet vooral niet te ver-
legen zijn als je wilt verduurzamen. 
Gewoon overal op afstappen en 
doorvragen. Dan krijg je vanzelf de 
informatie die je nodig hebt.’ 

Eerste hulp bij verduurzaming: het OET

Wilt u uw huis energiezuiniger maken? 
Maar weet u niet waar u moet be-
ginnen? Of welke stappen passen bij 
uw situatie? Om u een duwtje in de 
rug te geven, is het OET – Nijverheid 
in het leven geroepen; het Onafhan-
kelijk Energieteam Nijverheid. Het 
team bestaat uit Marein Spekreijse en 
Marco Lode. Marein is deskundig op 
het gebied van het verduurzamen van 
woningen en Marco op het gebied van 
de energietransitie. Samen kennen ze 
de buurt en kunnen zij u helpen met 
advies en met het zetten van stappen 
naar een comfortabel, energiezuinig 
en aardgasvrij huis. Het OET Nijverheid 
gaat vrijblijvend met u in gesprek om 
te bekijken waar u behoefte aan heeft. 

Samen met het OET kunt u een plan 
maken om uw huis aan te pakken. 
Het OET komt bij u in huis, maar kan 
ook via de telefoon of e-mail advies 
geven. Het OET start vanaf 1 augustus 
tot en met december en wil 20 huis-
houdens in de Nijverheid onder-
steunen met het zetten van stappen 
richting een comfortabel, energie-
zuinig en aardgasvrij huis. 

Aanmelden:
Bent u huiseigenaar en wilt u graag 
advies? Meldt u dan snel aan! Dit 
kan via duurzaam@hengelo.nl. Of 
kom langs in het inloophuis aan het 
Wilderinksplein 6.

Inloophuis
Heeft u vragen over hoe u uw huis 
kunt isoleren? Of wilt u meer weten 
over het aardgasvrij maken van uw 
huis? Of wilt u bezoek van het OET 
- Nijverheid? U kunt terecht in het 
inloophuis aan het Wilderinksplein 6. 

Vanaf woensdag 31 augustus is het 
inloophuis elke woensdagavond 
open van 19.00 tot 20.30 uur. Het 
inloopmoment op maandag komt 
te vervallen. Loop eens binnen en 
laat u informeren. U bent van harte 
welkom. (Vanaf maandag 1 augus-
tus tot en met vrijdag 26 augustus 
is het inloophuis vanwege vakantie 
gesloten)  

Onafhankelijk Energieteam Nijverheid

 Cor is enthousiast over zijn infraroodpaneel


