
Buurtbijeenkomst 
Klopvaart en Aardgas



Welke buurt is er vandaag?



Doel bijeenkomst

● Er achter te komen hoe wij in onze buurt nu tegen aardgasvrij aankijken (en 
wat we er al van weten)

● Onze buurt informeren over waar we nu staan en wat andere buurten doen
● Inventariseren of we als buurt willen samenwerken op het gebied van 

isolatie
● Inventariseren of we als buurt geïnteresseerd zijn om na te denken over een 

gezamenlijke warmteoplossing



Stand van zaken Overvecht-Noord Aardgasvrij

Uit de brief:

● Tot de zomer: ophalen wensen uit de buurt
● Eind dit jaar: presentatie warmteoplossingen
● 2020: besluit gemeenteraad
● 2022: aanbod warmteoplossing
● Subsidie? waarschijnlijk niet voor isolatie

Er komt een ‘transitieplan’ voor Overvecht-Noord: vooral planning en aanpak, 
niet concreet

Bijeenkomst 17 juni?



Wat doen andere buurten?

Er is één initiatief bij ons bekend: Nieuwe Energie Vechtzoom:

● Ze zijn georganiseerd, hebben een centraal aanspreekpunt
● Ze zijn in beeld bij de gemeente als club die wil meedenken en -beslissen 

over de warmteoplossing
● Ze hebben website/nieuwsbrief
● Ze hebben werkgroepen voor isolatie en zonnepanelen
● Ze hebben de ambitie om te sturen naar welke warmteoplossing wordt 

gekozen



Wat gaan wij doen?
In Klopvaartbuurt heben we minder haast

(gasleidingen hoeven nog niet vervangen te worden): Stedin Vervangingskaart

Klopvaartbuurt Omgeving Costa Ricadreef

https://www.stedin.net/zakelijk/open-data/gasvervangingsdata/#gasvervangingskaart


Wat gaan wij doen? Isoleren...

2/3 van de bewoners wil wel samen met de buurt aan de slag



Wat gaan wij doen? Warmteoplossing…

• Stadsverwarming, ongeveer de helft wil wel stadsverwarming

• Ruim de helft wil geen warmtepomp

• Ruime interesse voor een buurtinitiatief, maar meedoen?

• Afwachten waar de gemeente mee komt?



Wat is belangrijk voor de warmteoplossing

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

Aanschaf moet betaalbaar zijn

Jaarlijkse kosten

Ingrijpende verbouwing

Duurzaamheid

Comfort

Lange termijn houdbaar

Belangrijk voor warmteoplossing



Wat voor warmteoplossing zouden we zelf kunnen 
bedenken?

Veel technieken zijn nog onvoldoende getest of uitontwikkeld

• Warmtenet op basis van aardwarmte

• Warmtenet op basis van een centrale warmtepomp

• Warmtenet op basis van warmte uit de Klopvaart

• Warmtepanelen op het dak

• Waterstofgas?

Te veel om op te noemen!!



Waarom samenwerken?

• Samen sta je sterker!

• Duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente

• Invloed uitoefenen op gemeenteplannen

• Elkaar helpen

• Verbinding in de buurt



Hoe nu verder?

• Verslag en deze presentatie verspreiden via 
klopvaart.aardgas@gmail.com

• Werkgroepje isolatie: op zoek naar haalbare en betaalbare
isolatiemaatregelen

• Terugkoppelen naar gemeente wat onze wensen, eisen en
randvoorwaarden zijn

• Werkgroepje warmteoplossing… op termijn?

• …

mailto:klopvaart.aardgas@gmail.com


Vragen?



Op de hoogte blijven?

• Geef uw mailadres door aan: 

klopvaart.aardgas@gmail.com



Bedankt!

• Natuurtuin Klopvaart

Reclameblokje: 

• Café de Proeftuin

• Klopvaart op Stelten

• 15 juni, 11 uur, actie voor een betere NRU


