
 
 

Workshop: 
 

Maak je eigen routekaart naar aardgasvrij wonen. 
 
In de toekomst gaan we allemaal van het aardgas af. Dit betekent een omschakeling van 
aardgas naar andere duurzame energiebronnen om je woning mee te verwarmen en warm water 
te maken. Om van het aardgas af te komen gaat niet zonder slag of stoot. Het vergt een andere 
manier van denken en het is belangrijk om die maatregelen te kiezen die goed bij je woning, 
jezelf en jouw gezin èn het energiegedrag van je gezin passen. Dit vergt een gecombineerde 
aanpak van zowel de woning als het gedrag van de bewoners.  
 
Binnen het project Energiek Roderwolde is plan van aanpak ontwikkeld om de inwoners van 
Roderwolde e.o. te helpen bij het stap 
voor stap samen de weg te bewande-
len naar het wonen zonder aardgas, 
de zgn. routekaart naar aardgasvrij 
wonen. 
Om zoveel mogelijk inwoners te berei-
ken worden er verschillende work-
shops gegeven die gericht zijn op het 
verbeteren van het energiegedrag van 
de bewoners of op het verbeteren van 
de energieprestatie van de woning. 
In deze flyer wordt dieper ingegaan op 
de eerste workshop ‘Maak je eigen 
routekaart naar aardgasvrij wonen’. 
 
In deze workshop ga je zelf bepalen hoe ver de woning staat op de routekaart en wat men nog 
‘moet’ doen om de woning van het aardgas af te krijgen. Veelal zal eerst de woning (extra) 
geïsoleerd moeten worden, voordat men gelijk kijkt naar duurzame technieken.  Immers, hoe 
beter de woning geïsoleerd is, hoe beter de warmte binnen blijft.  
 
De workshop wordt gegeven op een avond en bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 

EnergieRekening 

Je bepaalt zelf of je een hoog, laag of vergelijkbaar gasverbruik en stroomverbruik 
hebt ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. 

  

 

EnergieLabel 

Je bepaalt zelf het huidige (voorlopige) energielabel van je woning. Het energielabel 
geeft met de klassen A t/m G aan hoe energiezuinig je woning is. Energielabel A is het 
energiezuinigst en energielabel G het energieonzuinigst. 

  

 

EnergiePrestatie 

Je kijkt naar de bouwkundige schil van je woning en bepaalt zelf in welke mate je 
woning is geïsoleerd ten opzichte van de huidige isolatiewaarden van het Bouwbesluit. 

Tevens bepaal je de kwaliteit van de installatie van de verwarming, van het warm 
water, van de ventilatie en/of van de zonne-energie. 

  

 

EnergieVerlies 

Je gaat na op welke plekken de woning warmte verliest door tocht, vocht, naden en/of 
kieren. 
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EnergieAmbitie 

Je krijgt uitleg over welke route je kunt volgen om aardgasvrij te wonen. Er zijn drie 
bestemmingen en je bepaalt zelf welke energieambitie je hebt: energiezuinig wonen, 
bijna energieneutraal wonen of energieneutraal wonen. Vervolgens wordt er met 
behulp van de Trias Energetica aangegeven welke maatregelen bij iedere bestem-
ming gedaan kunnen worden.  

  

 

EnergieFinanciering 

Je krijgt een overzicht van alle subsidies en andere financiële regelingen waarmee je 
energiebesparende maatregelen kunt financieren. 

 

Het resultaat van deze workshop is dat je een eerste aanzet maakt van een AardgasVrij Wo-
nen plan, waarin een meerjarenplanning is opgenomen. 
 

 
 
In de volgende workshop ‘Ontwerp je eigen energiezuinige woning’ of ‘Ontwerp je eigen ener-
gieneutrale woning’ ga je het plan verder in detail uitwerken met de relevante maatregelen. 
 
De workshop zal worden gegeven door energieadviseur Anita Speelman van ZuinigWonen 
uit Aalden. Zij is naast kennisdeskundige ook ervaringsdeskundige in het gasvrij wonen.  
 
Datum  : woensdag 3 juli 2019 
Tijd  : 18:45 inloop – 19:00 uur aanvang 
Locatie : het Rode Hert 
 
U kunt zich opgeven voor de workshop door te mailen naar info@zuinigwonen.nl of te bellen 
naar het telefoonnummer 0592-767003. 
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