Door minder CO2 uit te stoten zorgen we ervoor dat de
aarde een leefbare en gezonde plek blijft om te wonen.
We hebben daarom in Nederland afgesproken minder
energie te verbruiken en woningen aardgasvrij te maken.
Dit laatste betekent dat je in de toekomst geen aardgas
meer kunt gebruiken om te koken en je huis te verwarmen.
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Hoe kunnen we onze
huizen energiezuiniger
maken? Wat zijn
de mogelijkheden?

Dat is een enorme verandering. Daarom hebben we een plan
gemaakt hoe we in Tiel samen van het gas af kunnen: Een
warmtetransitie visie.
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Natuurlijk willen we allemaal in
een goed verwarmd huis wonen,
lekker koken en een warme
douche nemen. Maar hoe doen
we dat zonder aardgas?
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Hoe nemen we
beslissingen?

Waar gaan we het eerst aan de slag?

Visie
maken

Wil je meer weten over de warmtetransitie?
Neem dan een kijkje op
www.tiel.nl/warmtevisie
of scan de QR-code.
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De visie wordt
elke 5 jaar
hernieuwd.

Wil je meedenken en/of je mening laten
horen over de warmtetransitievisie? Vul dan
deze vragenlijst in of scan de QR-code.

Tiel Noord

2
Tiel-West
(voor 2030)
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Tiel-Passewaaij
(na 2030)

gemeente T i e l

Overige
gebieden
(na 2030)
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(Beter) isoleren
Driedubbel
glas

Dak & gevel
isolatie

Een van de eerste
stappen die je kunt zetten is
het isoleren van je woning. Je kunt
hier nu al mee beginnen.
Je woning isoleren is in alle gevallen
een goed idee. Je bespaart direct op
de energierekening en je geniet zo
van een lekkere warme en
comfortabele woning.

De gemeente Tiel snapt
dat het isoleren van je
woning best een uitdaging is.
Daarom kun je terecht voor
onafhankelijk advies over
maatregelen en subsidieregelingen bij het
Energieloket Tiel.

Mechanische
ventilatie

Vloer isolatie &
kierdichting

Ook stelt de Gemeente Tiel
een duurzaamheidslening
beschikbaar voor de aanschaf
van zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Ook hierover
kun je meer te weten komen
via het Energieloket.

All-electric

Infraroodpanelen zijn vaak het meest
geschikt als bijverwarming. In de buurt
van het paneel is het lekker warm, maar
daarbuiten niet. Tenzij je héle goede
isolatie hebt.

In een all-electric woning verwarmt elektriciteit
het water voor de verwarming en het
kraanwater. Ook koken doe je elektrisch.
All-electric betekent simpelweg:
alles is elektrisch!

Een individuele elektrische warmtepomp
verwarmt de woning. De warmtepomp haalt
warmte uit de lucht, bodem of grondwater. De
warmtepomp levert water niet warmer dan
55 graden, vaak zelfs maar 35 graden. Je moet er
dus wel voor zorgen dat je woning goede isolatie
heeft, zodat je woning lekker warm blijft.
Er zijn twee typen warmtepompen:

1) Lucht-water pompen halen warmte uit de lucht en
gebruiken deze warmte weer om het water op te
warmen.

2) Een bodem-water warmtepomp haalt warmte uit grondwater van 50 tot 150
meter diepte. Deze pomp gebruikt minder elektriciteit, maar het is wel nodig om
diep in de grond te boren om deze pomp te installeren.

koken doe je op een
keramische kookplaat of
een inductiekookplaat.

Hernieuwbaar gas

Met de techniek elektrolyse kunnen we waterstof maken van water. Deze
techniek splitst water in zuurstof en waterstof. Waterstof is pas écht
duurzaam als er ook alleen groene stroom (bv. windenergie) wordt
gebruikt bij het maken en de levering van waterstof.
Het duurt nog wel even voordat we gebruik kunnen maken van waterstof,
waarschijnlijk pas in 2030! Voor waterstof zijn alleen kleine aanpassingen aan het
gasnetwerk nodig. In de woning zelf zijn de bestaande leidingen en radiatoren
gewoon te gebruiken. Wel is het in de meeste gevallen nodig om de cv ketel te
vervangen, omdat er een andere brander nodig is. Waterstof heeft nog een voordeel:
redelijke isolatie van je huis is voldoende om met waterstof je huis te verwarmen.

Biogas wordt gemaakt uit
onder meer slib, afval van stort
plaatsen, tuinafval, resten groente en
fruit, en dierlijke restproducten zoals
koeienmest.
Gas wordt ook ‘groen’ genoemd als het
gecompenseerd gas is. Het zou beter ‘vergroend’ gas kunnen heten. Wie kiest voor
groen gas krijgt geen biogas in huis, maar
zorgt ervoor dat er ergens anders in de
wereld minder CO2 wordt uitgestoten.

Hernieuwbaar gas is een
woord voor alle soorten gas die
worden opgewekt uit hernieuwbare
grondstoffen. Je kunt daarbij denken aan
het opwekken van gas uit GFT-afval,
houtsnippers of mest. Anders dan fossiele
brandstoffen raken deze hernieuwbare
grondstoffen niet op.
Voor hernieuwbaar gas kunnen we gebruik
maken van het bestaande gasnet. Er is geen
nieuwe (gas)infrastructuur nodig. Het duurt
wel nog even voordat we deze techniek
kunnen toepassen. Waarschijnlijk
is dit pas in 2030.

Hernieuwbaar gas is behoorlijk
schaars. Het is dus alleen een
goede oplossing voor buurten waar
er geen andere oplossingen voor de hand
liggen. In dat geval is een hybride
waterpomp een oplossing.
Een hybride warmtepomp is een
elektrische warmtepomp die meestal het
hele huis kan verwarmen. Behalve als er
extra warm water nodig is, bijvoorbeeld in
de winter of bij het nemen van een
douche. Dan springt de cv-ketel bij.

Warmtenet (collectief)

Bij een collectief warmtenet ben
je samen met je buren verbonden
aan een warmtenet. Je huis wordt
dan verwarmd door een netwerk
aan leidingen waar warm water
doorheen loopt.

Als je aangesloten bent op een warmtenet, wordt er
een ‘afleverset’ geplaatst in je woning. Die zorgt
ervoor dat het warme water veilig van de leidingen in
het netwerk kan doorstromen naar de leidingen in je
woning.
Het warme water dat het warmtenet instroomt
kan afkomstig zijn van verschillende warmtebronnen. Denk hierbij aan restwarmte van een bedrijf of
warmte uit het rioolwater. Meer informatie hierover
kun je vinden in de (concept) warmtevisie op
www.tiel.nl/warmtevisie.

