
Zo krijg je
je woning
aardgasvrij

Een huishouden gebruikt gemiddeld 
ongeveer 1.500 m3 gas voor verwarming en 

warm water en 3.000 kWh stroom voor 
apparaten en verlichting. 

Duurzamer wonen = energiezuiniger wonen

www.hilversum100.nl

95% Planning Hilversum

De verwarmingsketel 
kun je vervangen door 
een duurzame hr-ketel. 
Helemaal aardgasvrij? 
Dan kun je investeren 
in een elektrische 
warmtepomp. 

Zo’n 95 procent 
van alle woningen 
gebruikt aardgas 
voor verwarming, 
warm water en 
koken. 

De gaskookplaat kun 
je vervangen door 
een inductiekook-
plaat. Dat bespaart 
veel gas, maar wel 
verbruik je meer 
elektriciteit.

En de gashaard, tja, die 
moet je vervangen door 
een dvd van knapperend 
haardvuur.

In 2050 wil de 
rijksoverheid dat 
alle huizen van 
het gas af zijn.

Het college van de 
gemeente Hilversum 
wil zelfs nog eerder 
van het aardgas af, 
namelijk in 2040.   

WAT KUN JE VERVANGEN?

ENERGIEZUINIG WONEN

ANDERE GASVRIJE WARMTE-
BRONNEN VOOR JE HUIS

Goede
isolatie

Goede
ventilatie

Modern dubbel glas (+++), 
dakisolatie, gevelisolatie, 

vloerisolatie en spouwmuur- 
isolatie. Energielabel A dus. Ook 

mogelijk voor woningen met 
een bouwjaar voor 1950.

Duurzamer en beter voor 
jezelf, om in een fris en 

geventileerd huis te wonen. 
Bijvoorbeeld met een 
ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning, 

“Ik houd van een fikkie stoken, daarom 
heb ik gekozen voor een houtkachel in 
combinatie met een warmtepomp.”
Sanne Groenhof,
bewoner aardgasvrije woning

“Wist je dat je duurzame 
hr-ketels ook kunt huren?”
Wethouder Jan Kastje, 
Gemeente Hilversum

WAT KUN JE BESPAREN?

ZELF AAN DE SLAG

“Een warmtescan geeft een 
goede eerste indruk van waar in 
je woning de meeste energie 
'lekt'. Zodat je daarna gericht 
maatregelen kan treffen.”
Marike Boersma, HET

Infrarood-
panelen

Zonne-
panelen Zonneboiler

Pellet
cv-ketel of
biomassa-

ketel

Vloer-
en wand-

verwarming

Stads-
verwarming
Een warmtenet in 
de wijk waar je op 

kunt aansluiten

De kosten aan gasverbruik en vastrecht voor het gas. 
Ook kun je subsidie ontvangen op je warmtepomp 

en btw op zonnepanelen terugkrijgen

Vraag een afspraak aan 
met een energiecoach, 
bijvoorbeeld van HilverZon:

    hilverzon.nu

Vraag een warmtescan aan, 
bijvoorbeeld via een energieavond 
van energiecoöperatie HET:

    hetcooperatie.nl

Voor advies en het 
opvragen van offertes
kun je ook terecht op:

    duurzaambouwloket.nl


