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De Nederlandse Overheid heeft besloten dat uiterlijk 2050 alle huishoudens in Nederland aardgasvrij moeten zijn.  
Maar er is een kans dat onze wijken al in 2030 aan de beurt zijn waardoor ineens 20 jaar wordt afgesnoept van onze 
beslissingstermijn. Om niet straks ineens overhaast een beslissing te moeten nemen over deze toch wel complexe 
materie, is door de werkgroep Energietransitie voor u al veel voorwerk verricht. Voorwerk waaruit is gebleken dat 
als wij als bewoners nu al samen beginnen met investeren, de transitie dan straks soepel verloopt en u de kosten 
spreidt die wij als collectief laag kunnen houden. U betaalt zo minder.  Dit bewonersplan1 legt u dit graag uit.

Werkgroep Energietransitie Golfpark en Lommerrijk
In onze wijken onderzoekt een werkgroep al een aantal jaar hoe wij deze tran-
sitie zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. De werkgroep werd het afge-
lopen jaar ondersteund door Buurkracht en heeft het gespecialiseerd bureau 
Merosch gevraagd te onderzoeken welke alternatieve energiebronnen voor 
onze wijken geschikt zijn.

All-electric
Het onderzoek² laat zien dat voor Golfpark en Lom-
merrijk all-electric de beste oplossing is. ‘All-electric’ 
betekent, dat de volledige energiebehoefte wordt 
voorzien door middel van elektriciteit. Het is de goed-
koopste en makkelijkste manier om over te stappen. 
Andere alternatieven zijn niet geschikt, veel duurder 
in de realisatie of leveren te weinig rendement op.

Met all-electric wordt een huishouden gevoed door 
een elektrische verwarmingsinstallatie. Een warmte-
pomp is hiervoor op dit moment het meest geschikt. 
Deze zijn er in verschillende uitvoeringen: lucht-water 
warmtepomp,  bodem-warmtepomp en PVT-warmte-
pomp. (meer Informatie verderop in de brochure)

 1 Dit document is opgesteld met als doel de bewoners van Golfpark en Lommerrijk te ondersteunen bij hun keuze op welke wijze hun 
huishouden aardgasvrij te maken. De aangedragen mogelijkheden zijn slechts een advies.
2 Het onderzoek van Merosch is in te zien op onze website.
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Energie besparen
Bij all-electric is het raadzaam de energiebehoefte zo laag mogelijk te houden. Hiervoor kunt u aanvullende isolatie-
maatregelen nemen. De werkgroep heeft daar al de nodige ervaring mee opgedaan. Door gezamenlijke inkoop is op 
een voordelige manier in een flink aantal woningen het oude dubbelglas vervangen door HR++ glas. Daarnaast zijn 
met enkele bedrijven prijs afspraken gemaakt voor het collectief aanbrengen van extra isolatie voor muren en vloeren.

Meer stroomverbruik
Met het gebruik van een warmtepomp wordt er meer stroom gebruikt, maar een deel kan weer worden terug geleverd 
door zonnepanelen.

Planning
Onze wijken kunnen redelijk eenvoudig een energietransitie maken naar all-electric. Er is daarom een redelijke kans 
dat de gemeente om die reden onze wijken vooraan in de planning opneemt. Dit betekent dat we al in 2030 de overstap 
naar all-electric volbracht zouden moeten hebben.

Samen sterk
Door als collectief te opereren tijdens de energietransitie komen we 
tot de beste route, leren we van opgedane ervaringen, kunnen we 
elkaar beter ondersteunen en bedingen we aanzienlijke kortingen 
op de noodzakelijke investeringen.

Stappen naar een aardgasvrije woning
1. Terugdringen warmtebehoefte

Isoleren woning
Om onze woningen voor te bereiden op all-electric is het van belang om de warmtevraag zoveel mogelijk omlaag te 
brengen. Daarvoor zijn aanvullende isolatiemaatregelen meestal noodzakelijk. 
De volgende isolatiemaatregelen zijn mogelijk:

A. HR++ glas: onze woningen zijn bij de bouw opgeleverd met standaard dubbel 
glas met een lage isolatiewaarde. Omdat onze vrijstaande woningen een 
flink oppervlak aan ramen hebben is vervanging door HR++glas zinvol (zie 
website).

B. Dakisolatie: de daken van onze woningen zijn goed geïsoleerd. Als u de 
zolder niet verwarmt en er geen open verbinding is met de zolder is aanvul-
lende isolatie niet zinvol.

C. Spouwmuur- en gevelisolatie: de buitenmuren van onze woningen zijn goed 
geïsoleerd. Het kan zijn dat het gebruikte isolatiemateriaal in ruim 25 jaar is 
verweerd of weggezakt. Dit kan door een installatiebedrijf worden gecontro-
leerd en zo nodig kan de isolatie worden aangevuld (zie website).

D. Vloerisolatie: bij woningen met vloerverwarming, of als u vloerverwar-
ming overweegt, is aanvullende vloerisolatie aan te bevelen (zie website). 

Inregelen CV
Een slecht ingeregelde CV betekent warmteverlies. Het inregelen van uw CV 
begint met het bijstellen van de instroom temperatuur en vervolgens wa-
terzijdig inregelen, waarmee u balans brengt in uw CV-installatie. Het zorgt 
ervoor dat het warme water op een goede manier over de radiatoren wordt verdeeld. Daarna de juiste CV-watertem-
peratuur instellen. Hier is specifieke apparatuur voor nodig. Het is verstandig om dit door een erkende installateur te 
laten doen.
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Thermostaat
Als u slimmer en efficiënter verwarmt, gebruikt u minder gas. Daarnaast kan een slimme thermostaat uitkomst bie-
den. Deze kunt u op afstand bedienen en zo stookt u nooit als het niet nodig is.

Ventilatie
Een goede ventilatie in uw woning is niet alleen van belang voor uw gezondheid, u bespaart door een juiste vochtig-
heidsgraad ook op uw energiekosten én u voorkomt vochtschade. 
Een energiezuinige balansventilatie met warmte terugwinning (WTW-systeem) houdt zelfs voor meer dan 90% de 
warmte binnen waardoor koude luchtstromen vanuit de roosters in de ramen verleden tijd zijn. Een WTW-systeem kan 
op basis van de hoeveelheid vocht of het CO2-niveau in de kamer aangestuurd worden.

In bestaande woningen is het aanbrengen van een dergelijk systeem ingrijpend. Het is te overwegen om dit enkel voor 
de woonkamer en keuken te doen via een decentraal WTW-systeem. Die wordt in de buitenmuur ingebouwd.

2. Verlagen elektriciteitskosten

Zonnepanelen
Door zonnepanelen te installeren levert u stroom aan het elektriciteitsnet, wat uw jaarlijkse elektriciteitsrekening 
sterk verminderd. De benodigde stroom voor een warmtepomp kunt u daarmee volledig compenseren, waardoor uw 
woning uiteindelijk energieneutraal wordt.

Led lampen
Door het toepassen van Led-verlichting kunt u op een gemakkelijke manier energie besparen en door de lange levens-
duur (tot wel 30.000 uur) dalen ook de vervangingskosten aanzienlijk. Het vervangen van uw huidige verlichting door 
Led-verlichting is eenvoudig en u merkt het direct in uw elektriciteitsverbruik.

3. Van aardgas naar all-electric.

All-electric is een verzamelnaam voor alle technieken waar-
mee we warmte maken met elektriciteit. Een all-electric huis 
gebruikt dus geen aardgas of andere fossiele brandstoffen 
meer. Een voorbeeld is een warmtepomp. Deze pomp ver-
vangt de CV-ketel.

Elektrisch koken
In de keuken gaan we ook van het gas af. Een inductiekook-
plaat is het meest energiezuinige alternatief en biedt dezelfde 
flexibiliteit als koken op gas.

Elektrisch verwarmen
Een warmtepomp zet op een effectieve manier elektriciteit 
om in warmte. Soms wel 6 keer meer warmte-energie dan 
de elektrische energie die er in gestopt wordt. Op dit moment 
zijn 3 typen warmtepompen beschikbaar.
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Lucht-water warmtepomp
Een lucht-water warmtepomp produceert warm water met 
een buitenunit aan/bij de gevel. Deze warmtepomp is de 
meest betaalbare warmtepomp. 
Nadeel is dat de buitenunit geluid produceert. Per 2021 wor-
den hier strengere eisen aan gesteld: Overdag mag de unit 
straks maximaal 45 dB produceren op de erfgrens, ’s avonds 
en ’s nachts 40 dB (het geluidsniveau van een huiskamer).

Bodem-warmtepomp
Een bodem-warmtepomp met gesloten bodem-warmtewis-
selaar maakt gebruik van de temperatuur van de bodem om 
warmte en koude te produceren. Voordeel is dat de warmte-
pomp in de zomer nagenoeg gratis kan koelen met gebruik 
van de bodemkoude. Nadeel is dat deze warmtepomp veel 
duurder is dan de lucht-water warmtepomp en dat er buiten 
de woning in de grond moet worden geboord. 

PVT-warmtepomp
Een PVT-warmtepomp wekt warmte op met PVT-panelen op 
het dak. Het betreft een vrij nieuwe ontwikkeling  waar nog 
weinig ervaring mee is opgedaan. Voordeel is dat deze pane-
len naast het leveren van warmte ook elektriciteit opwekken 
en dat ze geen geluid produceren. Nadeel is dat deze warm-
tepomp ongeveer even duur is als de bodem-warmtepomp, 
maar ’s winters een lager rendement heeft. Daarnaast kan 
geen ‘gratis’ koeling worden geleverd zoals met de bo-
dem-warmtepomp. Wel is het mogelijk om een aparte koel-
module te plaatsen. Voor woningen, die al over zonnepanelen 
beschikken, is deze warmtepomp geen geschikte optie.

Lage temperaturen radiator
Indien een vloerverwarming niet mogelijk is, kunnen la-
ge-temperatuur-radiatoren de oplossing bieden. Door de 
ingebouwde stille ventilatoren geven deze LT-radiatoren al 
bij 30 tot 35°C voldoende warmte af. Zij kunnen de reeds aan-
wezige radiatoren in de woning vervangen. De LT-radiatoren 
worden ook wel LT-convectoren genoemd.

Investering3

Om de woning geschikt te maken voor all-electric zijn diverse 
aanpassingen en dus investeringen nodig. Deels komen die 
voor subsidie in aanmerking.
Alle woningen in het Golfpark zijn tussen 1991 en 1997 ge-
bouwd. De isolatienormen uit die periode (Rc-waarden dak, 
gevel en vloer Rc= 2,5 m2K/W en standaard dubbelglas) leiden 
tot redelijk goed geïsoleerde woningen met een voorlopig 
energielabel B. Met aanvullende isolatiemaatregelen en het 
plaatsen van zonnepanelen kan dit label A worden.

3 De berekeningen van geschatte investeringen staan uitgebreid op de website.
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Op basis van deze gegevens kunnen we anno 2020 een schatting maken welke investeringen nodig zijn voor een 
gemiddelde woning in het Golfpark om over te stappen op all-electric. Volgens de uitkomsten van het inventarisatie 
onderzoek verbruikt deze woning op jaarbasis 1900 m3 gas en 3500 kWh elektriciteit.
Om de woning volledig voor te bereiden om van een CV-ketel over te stappen naar een warmtepomp zijn de volgende 
stappen een aanbeveling:
•  extra isoleren van de woning, in ieder geval vloerisolatie en HR++ glas
•  overstappen van koken op gas naar inductie
•  bestaande radiatoren vervangen door LT-radiatoren of indien mogelijk vloerverwarming aanleggen in de 
 woonruimtes 
Kosten: vanaf ongeveer € 7.000,- inclusief subsidies 

Optioneel is de aanschaf van zonnepanelen, het installeren van een decentrale WarmteTerugWin ventilatie in de woon-
kamer + keuken en eventueel het vervangen van de radiator in de badkamer door een Infrarood paneel of elektrische 
radiator. Bij een geplande verbouwing van de badkamer is elektrische vloerverwarming ook een mogelijkheid.

Voor de uiteindelijk overstap naar een lucht-water warmtepomp zijn de volgende stappen nodig:
• vervanging van de CV-ketel door een lucht-water warmtepomp 
• inclusief bijhorende 180 liter waterboiler 
• afsluiten aardgas
Kosten:  rondom € 8.000,- inclusief subsidies 

Terugverdientijd
Gedane investeringen verdienen zich weer terug. Zonnepanelen hebben momenteel een terugverdientijd van ongeveer 
5 tot 6 jaar met daarna 20 jaar gratis elektriciteit bij een verwachte levensduur van 25 jaar. 

Door het hoge rendement van de huidige warmtepompen en het wegvallen van de steeds hoger wordende belasting  
op aardgas zullen de energiekosten flink afnemen. Zijn er al zonnepanelen aanwezig dan is de te verwachten terugver-
dientijd voor de warmtepomp 6-7 jaar; zonder zonnepanelen zal dit 7-10 jaar zijn.

Uitgaand van bovenstaande gemiddelde Golfpark-woning zal vanaf 2021 in 10 jaar tijd tussen de  € 13.000,-  en  
€ 20.000,- minder worden uitgegeven aan verwarmingskosten, als er zonnepanelen aanwezig zijn om de elektriciteits-
kosten van de warmtepomp te compenseren. Afhankelijk van noodzakelijke aanpassingen in de woning ligt de terug-
verdientijd van de investeringen tussen de 6 tot 12 jaar (de onderliggende berekeningen zijn in te zien op de website).

Voor een aantal bewoners is een overstap binnen de komende jaren naar all-electric financieel gunstiger dan af-
wachten. Door het jaarlijks afnemen van de huidige subsidieregelingen en de hogere kosten van het aardgas zal een 
overstap op langere termijn financieel gezien naar verwachting slechter uitpakken.

Wanneer overstappen naar all-electric?
Als aan de eerste 2 stappen voldaan is – lage warmtevraag en een laag netto elektriciteitsgebruik – dan kan een plan 
gemaakt worden wanneer en hoe de overstap uitgevoerd kan worden.
Redenen voor een overstap kunnen bijvoorbeeld zijn:
• renovatie van de woning
• oude of zelfs kapotte CV-ketel
• mee willen doen met een collectieve aanschaf 
• financieel voordeel op termijn 

Wij raden u aan om van te voren voor uw woning een plan te maken hoe de laatste stap in de transitie naar all-electric 
het beste kan verlopen. Zo’n plan voorkomt dat die ongestructureerd verloopt met vaak hogere kosten en een grote 
kans op ongeïnformeerde beslissingen.
Het is verstandig om naast alle technische aspecten van de overstap naar all-electric ook een financieel paragraaf in 
het plan op te nemen. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om gebruik te maken van speciale energiebespaar-
leningen, die door overheden verstrekt worden tegen een bijzonder lage rente.
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Ondersteuning tijdens de transitieperiode
Als eerste biedt onze website veel informatie en ondersteuning 
totdat we aardgasvrij zijn. Deze informatie is voor een groot 
deel specifiek gericht op onze wijken. Voor iedere fase zijn er 
stappenplannen en we delen ervaringen van medebewoners in 
interviews. 

Het forum biedt alle kansen om vragen te stellen, informatie 
op te vragen en te discussiëren over wat wel en niet werkt in 
de praktijk.

En uiteraard kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep of het bewonerspanel via e-mail of via het forum 
op de website.
Ook sturen we nieuwsbrieven en organiseren we bewonersbijeenkomsten om u op de hoogte te houden van lopende en 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen.

Daarnaast is op het internet veel informatie te vinden. Met name de gezamenlijke website van Milieu Centraal en de 
Rijksoverheid, geeft specifieke informatie hoe u uw woning kan verbeteren en wat de besparingen zijn in energiekos-
ten.

Tenslotte biedt het het Energieloket Flevoland  (https://duurzaaminlelystad.nl/) ondersteuning in algemenere zin op 
basis van de uitgebreide landelijke ervaringen.

Het bewonersplan is bedoeld als een allereerste stap richting een aardgasvrij Golfpark en Lommerrijk. We hopen dat 
de leefbaarheid in deze prachtige wijken behouden blijft en de onderlinge sociale cohesie door gezamenlijke inspan-
ningen verder versterkt wordt.

Het bewonersplan is tot stand gekomen met ondersteuning van Alex de Ruiter, buurtbegeleider van Stichting Buur-
kracht, het bewonerspanel en de werkgroepleden.  

Contact info

E-mail     werkgroep@gp2030gv.nl
Website     https://gp2030gv.nl
Forum     https://forum.gp2030gv.nl
Energieloket    https://energieloketflevoland.nl
Stichting Buurkracht   https://www.stichtingbuurkracht.nl
Milieu Centraal & Rijksoverheid  https://www.verbeterjehuis.nl

Werkgroepleden

Jacob Bremer
Arno Bus
Gerard Stokman
Johan Kuiper
Nicole Meij
Wietze van der Schaaf
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