
In Woudenberg gebruiken we niet één alternatief, 
maar een mix van collectieve en individuele oplossingen om het aardgas te vervangen.

Lokale 
warmtenetten

Een warmtenet zorgt ervoor dat 
centraal geproduceerd warm 

water door buizen in de grond 
naar een woning stroomt. In 

Woudenberg kunnen we in de 
toekomst mogelijk op kleine 

schaal gebruikmaken van 
warmtenetten. 

Op bedrijventerreinen liggen 
mogelijk ook kansen. 

Hernieuwbaar gas kan ingezet 
worden in een oudere woning waar 

veel maatregelen nodig zijn om 
helemaal van het gas af te gaan. 

Doordat groen gas of waterstofgas 
beperkt beschikbaar is moeten we 
hier e�  ciënt mee omgaan. Daarom 

is het van belang om in te zetten 
op isolatiemaatregelen en waar 
mogelijk gebruikt te maken van 

hybride warmtepompen.

Het volledig elektrisch 
verwarmen van een woning, 

bijvoorbeeld met een 
elektrische warmtepomp. 
Nieuwbouwwoningen in 
Woudenberg worden al 

op deze manier verwarmt. 
We zien dat woningen in 
Woudenberg die na 1990 
gebouwd zijn hier veelal 

geschikt voor zijn.

All-electric Toekomstige 
oplossingen

Het aardgasvrij maken van 
gebouwen zorgt steeds voor 
nieuwe ontwikkelingen. We 
houden daarom in de gaten 

welke nieuwe technieken in de 
toekomst beschikbaar komen. 
Tegelijkertijd starten we met 
oplossingen die er nu al zijn.

Als gemeente Woudenberg willen we het klimaatakkoord 
volgen en in 2050  een duurzame en CO2 neutrale gemeente 
zijn, waarbij alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. Dat 
betekent ook dat we onze gebouwen op een andere, duurzame 
manier moeten gaan verwarmen. 

Hernieuwbaar gas / 
hybride warmtepomp

Alternatieven voor aardgas

Als we in 2050 volledig aardgasvrij willen zijn, zullen we de komende jaren moeten versnellen 
naar gemiddeld 171 woningen per jaar die aardgasvrij worden.

gebruiken gemiddeld zo’n 
1.598 m3 aardgas per jaar

4.980
WONINGEN

van de energievraag van woningen in Woudenberg 
bestaat uit het gebruik van aardgas voor 
verwarmen, warm water en koken

>81
PROCENT

ISOLATIE
ALTERNATIEF

 In stappen naar aardasvrij: 
begint met isoleren

Huidige situatie Aardgasvrij-ready Aardgasvrij CO2 neutraal

Isoleren Alternatieve 
warmteoplossing

Inzet van 
duurzame bronnen

Alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 
Bovendien is isolatie nodig om over te kunnen stappen op aardgasvrije oplossingen die je huis met lagere temperaturen verwarmen. 

De transitievisie warmte van Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft een Transitievisie Warmte 
opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft welke mogelijkheden 
er op buurt-  of gemeenteniveau zijn om CO2 te besparen in de 
gebouwde omgeving. De gemeente gaat ook aan de slag met 
focusgebieden om te versnellen, te leren en koppelkansen te 
benutten.
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Om je woning voor te bereiden kun je alvast maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen besparen energie en 
verhogen het comfort. Wil je weten welke maatregelen passen bij jouw woning? Kijk dan op de website van Energie 
in Woudenberg: energie-in-woudenberg.nl. Op deze website vind je o.a. voorbeeldwoningen of de mogelijkheden 
voor het inzetten van een energiecoach, warmte- of energiescan. En ook vind je hier het digitale energieloket.

Laat de spouwmuren 
isoleren

Stap over op 
elektrisch koken

Vervang enkel glas door 
HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Zorg voor voldoende 
ventilatiemogelijkheid

Je woning voorbereiden op 
wonen zonder aardgas

 Transitiepaden: zo starten we met de 
overstap naar een aardgasvrij Woudenberg

Zoals in de transitiekaart te zien is zijn er in Wouden-
berg drie verschillende 
transitiepaden:

 All-electric
 Besparen en op termijn duurzaam gas
 Bedrijventerrein

Naast deze verschillende transitiepaden zijn ook drie 
focusgebieden gekozen . 

In deze gebieden starten we met een aanpak gericht op 
informeren over en stimuleren van isolatiemaatregelen.

Isoleer het dak

ALL-ELECTRIC

In deze buurten en gebieden zijn 
woningen recenter gebouwd 
en vaak al beter geïsoleerd. Met 
een paar isolatiemaatregelen 
kunnen woningen voorbereid 
worden op de overstap naar 
een hybride of volledig elek-
trische warmtepomp. Door dit 
geleidelijk te doen kunnen de 
benodigde aanpassingen in het 
elektriciteitsnet in Woudenberg 
ook tijdig uitgevoerd worden.

BESPAREN EN OP TERMIJN 
DUURZAAM GAS

In deze buurten en het gebied 
buiten de bebouwde kom zijn 
woningen over het algemeen wat 
ouder. Daardoor valt er nog meer 
winst te halen met isolatiemaatre-
gelen en is de overstap op volle-
dig elektrische oplossingen vaak 
niet makkelijk. Daarom wordt 
ingezet op besparen, en op ter-
mijn de overstap naar duurzaam 
gas en eventueel een (hybride) 
warmtepomp.  

BEDRIJVENTERREIN 
PARALLELWEG

Maatwerk per bedrijf, afhankelijk 
van het type warmtevraag inzet-
ten op isoleren en individuele of 
kleinschalige collectieve warmte-
oplossingen. De kansen voor de 
inzet van rioolwaterzuivering als 
mogelijke warmtebron voor het 
bedrijventerrein kunnen verder 
onderzocht worden. 

AANPAK FOCUSGEBIEDEN

In drie gebieden beginnen we 
met een aanpak gericht op 
energie besparen en isoleren. 
Daar onderzoeken we samen 
welke maatregelen passen bij de 
woningen in dit gebied. De 
uitkomsten zijn ook inspiratie 
voor andere gebieden.
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