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De Nijverheid heeft 4,25 miljoen 
euro gekregen van het Rijk om 
de buurt aardgasvrij te maken. 
Het Rijk stelt geld beschikbaar 
aan inmiddels 46 wijken in het 
land om ervaring op te doen 
met het aardgasvrij maken van 
de wijken. Die ervaring is hard 
nodig, want in 2023 gaat de 
gaskraan dicht in Groningen en 
in 2050 wil Nederland aardgas-
vrij zijn. Dit is nodig, omdat de 
verbranding van fossiele brand-
stoffen, zoals aardgas, zorgt voor 
klimaatverandering. De tempe-
raturen stijgen wereldwijd en dit 
heeft enorme gevolgen voor de 
leefbaarheid op aarde.
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Nieuwsbrief Nijverheid Aardgasvrij

De alternatieven
In de afgelopen periode heeft de 
gemeente samen met het Bewoners 
Overleg Nijverheid (BON), wijkcomi-
té ’t Genseler en Welbions gezocht 
naar manieren om de Nijverheid 
en ’t Genseler te verwarmen zonder 
aardgas. We hebben gewerkt aan een 
overzicht waarin staat wat de kosten 
zijn voor de verschillende alternatie-
ven voor aardgas en hoeveel warmte 
het oplevert. Dat overzicht noemen 
we een businesscase. De alternatieven 
die we hebben uitgewerkt: 
∙  een warmtenet: warm water van 

Hengelose industrie wordt via bui-
zen naar woningen vervoerd om het 
huis te verwarmen. 

∙  een hybride warmtepomp: deze 
warmtepomp werkt op stroom en 
zorgt net als een CV-ketel voor de 
warmte in huis. Als het buiten koud is, 
moet er ‘bijgestookt’ worden, nu nog 
met aardgas. Dit kan op den duur 
mogelijk met waterstof of biogas.

∙  een all-electric warmtepomp: bij 
deze variant vervalt de gasaanslui-
ting en verwarmt de warmtepomp 
het huis volledig op elektriciteit. 
Alleen geschikt voor zeer goed ge-
isoleerde huizen.

∙  waterstof: Een toepassing waarbij er 
waterstof aan de huizen wordt ge-
leverd. Hier verwarmt een CV-ketel 
die op waterstof werkt het huis.

We hebben ons onderzoek vooral 
gericht op de kosten en opbrengsten 
‘achter de voordeur’. Dus met welke 
kosten krijgen bewoners te maken en 
hoeveel warmte levert het op? 

Onafhankelijk advies
Tijdens de overleggen tussen Wel-
bions, wijkcomité ’t Genseler, BON 
en de gemeente hebben we samen 
gewerkt aan eenduidige cijfers en 
berekeningen waar we met elkaar 
achter kunnen staan. Dat is en blijft 
een flinke opgave, dus daar hebben 
we de tijd voor genomen. Het is goed 
om een gezamenlijke basis te hebben 
waar we mee verder kunnen. Eén 
van de vervolgstappen die we na-
men, was het laten toetsen van deze 
businesscase door een onafhankelijke 
partij, het Expertise Centrum Warmte 
(ECW). Het ECW is een onafhankelijk 
instituut en ondersteunt gemeenten 
met kennis en advies. We hebben 
voor de berekeningen veel gebruik 
gemaakt van het onderzoek dat we 
hebben gedaan naar de 17 verschil-
lende voorbeeldhuizen in de Nijver-
heid. Een bron aan informatie! 

Minder uitstoot 
Het ECW heeft tips gegeven waar we 
als werkgroep mee verder kunnen. 
Hiermee kunnen we nog zorgvuldiger 
een alternatief voor aardgas kiezen. 
We moeten volgens het ECW bijvoor-
beeld nauwkeuriger berekenen wat de 
noodzaak van isoleren is. En om een 
nog beter beeld te krijgen, adviseert 
het ECW ook om uitgebreider te kijken 
naar de verschillende typen huizen in 
de wijk en de berekeningen daarop 
aan te passen. Maar welk alternatief het 
ook wordt, het zorgt voor minder uit-
stoot van het broeikasgas CO2. Door het 
aardgasvrij maken van de Nijverheid 

Hoe gaan we de buurt verwarmen 
zonder aardgas?
Het is een grote puzzel om in de Nijverheid een goed alternatief te vinden voor 
aardgas dat haalbaar en betaalbaar is. We hebben het alternatief of de alter-
natieven nog niet definitief gevonden, maar we zijn goed op weg. We nemen 
u in deze nieuwsbrief mee in onze zoektocht. Ook leest u in deze nieuwsbrief 
wanneer u de definitieve keuze te horen krijgt en wat dat voor u betekent.

helpen we een klein beetje mee om de 
klimaatverandering te verminderen. 

Vervolg
De komende tijd verwerken we de 
opmerkingen van het Expertise 
Centrum Warmte (ECW) in de busi-
nesscase. Op deze manier maken we 
de berekeningen completer en nog 
beter en kunnen we de bewoners 
informeren over het meest haalbare 
en betaalbare alternatief voor aard-
gas. Daarna willen we gezamenlijk de 
eindbalans opmaken. Op de achter-
kant van deze nieuwsbrief leest u 
meer over het vervolgproces en de 
planning.
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Verschillende partijen, verschillende standpunten 

Bewoners Overleg Nijverheid

Ons doel 
is om de 
wijk van 

het aardgas af te krijgen en de CO2-uit-
stoot vóór 2030 tot nul te brengen.

Dit is te bereiken met de volgende 
stappen: 
A. eerst isoleren en daarmee warmte-
  vraag, aardgasgebruik en CO2-uit-

stoot zo snel mogelijk terugbrengen 
naar een lager niveau.

 [verwachte uitvoerperiode 2021-2024]

B.  daarna de keuze voor een zuiniger 
warmtebron:

  1.  Warmtepomp waar het kan, enke-
le goed te isoleren huizen

  2.  Hybride-warmtepomp waar het 
kan, de meeste huizen

 [verwachte uitvoerperiode 2021-2025]

C.  hybride-warmtepompen en aard-
gasketels overschakelen op duur-
zaam gas/waterstof

 [verwachte uitvoerperiode 2026-2029]

Met de uitvoering van A en B bespaar 
je al meer dan de helft van je aardgas-
gebruik en je CO2-uitstoot.
BON is geen voorstander van warmte-
net omdat dat een onevenredig grote 
investering vraagt en huurders en 
woningeigenaren jaarlijks extra kosten 

Isoleren zorgt voor minder ener-
giegebruik en daarmee voor lagere 
energielasten en minder CO2 uit-
stoot. Hoewel iedere woning anders 
is, zijn er veel woningen in de (oude) 
Nijverheid waar beperkte isolatie-
mogelijkheden zijn. De afwezigheid 
van een spouwmuur en/of kruip-
ruimte maakt dat het isoleren van 
gevels en vloeren niet altijd kan. Of 
dat je hiervoor fors moet investeren. 
We zijn er nog niet uit welk alterna-
tief voor aardgas er moet komen in 
de buurt. De partijen die meeden-
ken en - rekenen hebben op basis 
van wat we nu weten, verschillende 
standpunten. Hieronder leest u 
daarover. 

zullen krijgen. Verder leidt warmtenet 
tot hoge kosten per bespaarde ton 
CO2: investeren in warmtenet legt geld 
vast dat we beter aan zuiniger alterna-
tieven kunnen besteden. Verder maken 
we ons zorgen over kostenoverschrij-
dingen bij grote projecten. Bij de keuze 
voor een alternatief spelen ook andere 
aspecten een rol. Bijvoorbeeld moge-
lijke subsidies, goedkope leningen, 
maatschappelijke kosten (zoals aanpas-
singen van elektriciteits- en/of gasnet-
werk), of we afhankelijk willen zijn van 
Nouryon (blijven we zout winnen uit 
ondergrondse zoutkoepels) en Twence 
(uiteindelijk willen we geen afval en 
biomassa meer verbranden maar alle 
producten en materialen recyclen).

Gemeente Hengelo

Welk alternatief het 
ook wordt, het moet 
haalbaar en betaal-

baar zijn. U hoeft zich dan ook op dit 
moment geen zorgen te maken over 
de kosten. 

Warmtenet
Een warmtenet is een definitieve op-
lossing voor aardgasvrij wonen waarbij 
isoleren minder noodzakelijk is. Het 
warmtenet is dus geschikt voor alle 
huizen in de Nijverheid en ’t Genseler, 
ook voor minder goed geïsoleerde hui-
zen. Warmtenet vervangt de bestaan-
de CV-ketel. Zoals we er nu in staan 
gaat de ambtelijke organisatie het 
college van burgemeester en wethou-
ders adviseren om te kiezen voor een 

warmtenet in de Nijverheid. Het colle-
ge moet dan nog een besluit nemen 
en legt dat besluit vervolgens voor aan 
de gemeenteraad. De gemeenteraad 
heeft het laatste woord. 

Hybride warmtepomp
Dit alternatief is een tussenoplossing, 
omdat een hybride warmtepomp nog 
steeds op aardgas werkt. Als aardgas 
niet meer beschikbaar is, moet er op-
nieuw geïnvesteerd worden. Hybride 
warmtepompen zijn geschikt voor 
goed geïsoleerde huizen, anders scha-
kelt de gasketel vaak bij. Ook neemt 
deze oplossing extra ruimte in, die niet 
altijd in de woningen aanwezig is. In-
vesteren in een hybride warmtepomp 
is risicovol. We kunnen niet garanderen 
dat u deze nog kunt gebruiken, nadat 
de aardgaskraan dichtgaat. 

All-electric
Deze techniek is alleen geschikt voor 
(zeer) goed geïsoleerde huizen. In het 
oudere deel van de Nijverheid staan 
weinig huizen waarbij all-electric mo-
gelijk is. Voor het nieuwere deel in 
’t Genseler zijn er meer mogelijkheden, 
als woningen goed geïsoleerd zijn.

Waterstof
Waterstof is nu nog niet beschikbaar 
voor het verwarmen van woningen. Er 
is op dit moment in Nederland nau-
welijks groene waterstof beschikbaar 
die gemaakt wordt zonder CO2-uit-
stoot. Ook wordt het nog nergens in 
Nederland getransporteerd in aard-
gasleidingen. Er is nog veel onzeker 
en onbekend over prijzen, veiligheid 

Waar we het met elkaar over eens zijn: isoleren is altijd goed
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Snel besparen: 
Poen voor Groen
Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het u veel 
geld kost. Doe mee aan de actie Poen voor Groen. Schaf ener-
giebesparende materialen aan zoals led-lampen, tochtstrips, 
radiatorfolie of andere duurzame producten en u wordt 
beloond. U ontvangt tot 50 euro als subsidie terug op vertoon 
van de kassabon. 

Op = op. Kijk op www.poenvoorgroen.nl.

regels en wetten. Bovendien, als 
beschikbaar, hebben de industrie en 
transportsector deze brandstof hard 
nodig waarmee tot wel 1000 graden 
gestookt kan worden.

Welbions

Welbions heeft on-
geveer 1100 huur-

woningen in de Nijverheid. Voor deze 
woningen is grotendeels een hoog-
temperatuur verwarming nodig. Veel 
van deze woningen zijn namelijk wel 
te isoleren, maar niet optimaal. Dat 
komt omdat ze geen of een kleine 
spouwmuur hebben en ook geen krui-
pruimte onder de vloer. Welbions vindt 
daarom een warmtenet het meest 
kansrijk als toekomstige duurzame 
verwarming. Ook een hybride warm-
tepomp is mogelijk, maar technisch 
wat lastiger uitvoerbaar in en aan de 
woning. Ook een punt van aandacht is 
geluidshinder van het buitenste deel 
van de warmtepomp. Een all-electric 
warmtepomp is een laagtemperatuur 
verwarming en alleen geschikt voor 
zeer goed geïsoleerde woningen. 
Welbions verwacht dat zeker de 
komende tien jaar duurzaam opge-
wekte waterstof grootschalig in de 
wijk niet haalbaar is.

Bij de keuze die Welbions maakt zijn 
drie uitgangspunten van belang.
1.  De energierekening moet straks 

vergelijkbaar zijn met de huidige 

gasrekening (woonlastenneutraal).
2.  De warmtebron moet nu of in 

de toekomst duurzaam zijn. Dit 
betekent dat het geen CO2 meer 
uitstoot.

3.  Voor de komende 30 jaar moet 
levering van warmte gegarandeerd 
zijn. 

Ondertussen gaan we de woningen 
wel zo goed mogelijk isoleren. We 
wachten niet, de komende jaren gaan 
we volop aan de slag.

Wijkcomité ’t Genseler

De wijk ’t Genseler be-
staat uit woningen die 
al redelijk tot goed zijn 
geïsoleerd. De uitkom-
sten van het business 
plan zijn duidelijk: Wa-

terstof is het beste alternatief.

De adviescommissie van ’t Genseler 
stelt de bewoners voor te kiezen voor 
een combiketel (of hybride warmte-
pomp) op groene waterstof. 

De belangrijkste argumenten voor 
waterstof zijn :
∙  Duurzame oplossing (geen CO2 uit-

stoot).
∙  Minimale aanpassing woningen en 

infrastructuur in de wijk.
∙  Geen kapitaalvernietiging gas-
 leidingnetwerk. 
∙  Toekomstbestendig. De verwach-

ting is dat 40% van alle woningen 
tussen 2030 en 2040 worden ver-
warmd door waterstof 

 (bron: Remeha).
∙  Sterk dalende tendens waterstof-

prijzen.

Met betrekking tot de andere onder-
zochte alternatieven:
All-electrical is slechts geschikt voor 
een beperkt aantal (zeer goed geïso-
leerde) woningen. 

Warmtenet heeft als nadelen:
∙  hoge investering in leidingnetwerk 

en DEC's (Decentrale Energie 
 Centrales).
∙  hogere kosten voor de bewoners
∙  niet duurzaam, CO2 uitstoot bij 

Twence en in DEC's (aardgas). 
∙  niet toekomstbestendig: wat als 

Nouryon besluit zijn productie te 
stoppen/verplaatsen of als Twence 
zijn biomassa/afval verbranding 
moet afbouwen? 

∙  monopolist: voor de bewoners is er 
geen concurrerend alternatief. 

De adviescommissie verzoekt de ge-
meente Hengelo actief mee te werken 
om het alternatief waterstof verder te 
ontwikkelen. 

Geld-Terug-Actie

PoenvoorGroen.nl

Tot € 50,- retour op energie-
besparende artikelen

Wijdoen ookmee!
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Colofon
De nieuwsbrief Nijverheid 
Aardgasvrij is een uitgave van 
bewonersorganisaties BON en 
’t Genseler, de gemeente Hengelo 
en Welbions

Uitgave 5, december 2020

Meer informatie 
• www.hengeloaardgasvrij.nl
•  duurzaam@hengelo.nl of 
 klantenservice@welbions.nl 
•  14 074 (gemeente hengelo) of 
 (074) 246 83 00 (Welbions)
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Planning
In 2021 bepalen we hoe de Nijver-
heid, straat voor straat, aardgasvrij 
wordt. Wij horen daarom graag uw 
wensen, mogelijkheden en ideeën. 
Ook onderzoeken we hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat u als bewoner 
niet meer betaalt dan u zou beta-
len voor aardgas. Als het plan in de 
zomer van 2021 klaar is, kunt u nog 
een keer uw mening geven. Daarna 
stemt de gemeenteraad hierover. 
De raad beslist.

Maar we zijn nog niet zover. BON, 
wijkcomité ’t Genseler, Welbions en 
de gemeente voeren de komen-
de periode gesprekken over hun 
verschillende standpunten. Ook 
verwerken we de opmerkingen van 
het Expertise Centrum Warmte in 
de business case. Zo hopen we de 
definitieve keuze voor het alterna-
tief of de alternatieven voor aardgas 
goed te kunnen onderbouwen.

Wat betekent dit voor u als 
bewoner?
We verwachten dat we in 2022 
weten in welke delen van de wijk we 
starten. Dan krijgen de eerste bewo-
ners een aanbod van de organisatie 
die het alternatief in hun woning 
kan regelen. Dit kan uw woningcor-
poratie zijn, een warmtebedrijf of 
een aannemer/installateur. 

Daarbij ontvangt u een overzicht van 
de kosten voor de installatie en de 
maandelijkse kosten. In dit plaatje 
ziet u de planning. We gaan ervan 
uit dat in 2030 de hele Nijverheid 
aardgasvrij is.

Bent u woningeigenaar? 
Dan kunt u zelf kiezen of u gebruik 
maakt van dit voorstel, of dat u kiest 
voor een andere duurzame manier 
van verwarmen zonder aardgas. Ver-
schillende huishoudens in de buurt 
koken al elektrisch. Als u dat nog 
niet doet, dan is dat ook voor u een 
goede stap op weg naar aardgasvrij. 
Het is misschien best een verande-
ring. We willen daarom graag kijken 
hoe we u het beste kunnen helpen 
bij het overstappen.

Bent u huurder?
Welbions zorgt voor een eigen aan-
pak van de huurwoningen in de wijk. 
Daarvoor maakt Welbions afspraken 
met de bewoners. Uitgangspunt is 
dat de huur en de energiekosten 
samen gelijk blijven. Bij isolatie van 
de woningen mag de huurverhoging 
niet hoger zijn dan de besparing 
op de energierekening. Welbions 
schakelt over op elektrisch koken 
zodra de woning van het aardgas 
afgesloten wordt. De kosten van het 
aardgasvrij maken van de woning 
neemt Welbions voor haar rekening.

Denk mee
We kunnen ons voorstellen dat u zich 
zorgen maakt over de overstap naar 
aardgasvrij. En over de kosten die 
daarbij horen. We vinden uw mening 
heel belangrijk, omdat er voor u veel 
gaat veranderen. Daarom willen we 
graag van u horen. Wat vindt u van de 
overstap naar wonen zonder aard-
gas? Waar maakt u zich zorgen over? 
Waar kijkt u naar uit? Hoe kunnen 
we u zo goed mogelijk helpen? We 
gebruiken uw mening bij het maken 
van onze plannen. 
Ga naar www.hengeloaardgasvrij.nl 
voor meer informatie en om mee te 
denken of meld u aan via de contact-
gegevens in de colofon hieronder. 
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Verwerken feedback ECW 
op business case

Besluit
gemeenteraad

2 months

Het plan is af!
U kunt nog een keer uw mening geven.

Aanbod aan
bewoners


