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Warmtetransitie in de wijk

Elke buurt zijn eigen

Eigen taal
Finland wil het Engels als officiele taal, omdat het Fins, met die
uitzonderlijk vele naamvallen,
voor migranten te moeilijk zou
zijn, zelfs voor degenen met een
universitaire opleiding. Ik ken het
Fins niet en ben ook nooit in Finland geweest, maar ik heb begrepen dat het een beetje op het Hongaars lijkt, of andersom. Afhankelijk van waar je vandaan komt,
zijn alle talen moeilijk. Voor een
native speaker van een Romaanse
taal is een Germaanse taal moeilijk
en andersom. Of beter gezegd: was
moeilijk. Chinees lijkt voor iedereen Chinees, en toch leren bijna
alle gymnasiasten tegenwoordig
ook Chinees.
Niemand zegt dat je de taal perfect
moet spreken, maar opgeven voordat je begint, is de grootste faux
pas die je in je land van adoptie
kunt maken. Als je in Nederland
je hele leven Engels blijft spreken,
blijf je een paar centimeter boven
de Hollandse klei- en zandgronden zweven. Je voelt de grond niet.
En daarmee bedoel ik dat je nooit
zult weten wat die schaatsers in de
bekende schilderingen van Avercamp zeggen of over welke uitdrukkingen het in Pieter Bruegels
Nederlandse spreekwoorden gaat.
Ik wilde ze wel horen, ik wilde ze
kennen. Op de zaterdagmarkt in
Oud-Rijswijk zag ik jaren geleden
dezelfde mensen als bij Avercamp.
En toen ik aan mijn derde boek
in het Nederlands begon, zette ik
in mijn werkkamer een dienblad
voor mijn neus met daarop een
prent van de schaatsers van Avercamp. Ik wilde kunnen babbelen
met hen. Voor mij, als geboren
Roemeense, is de rookworst bij
de Hema heel Nederlands en ik
geniet als iemand in de rij voor de
kassa me in plat Haags vertelt hoe
ik hem moet bereiden.
Ik weet niet wat de angst van de
Finse politici is dat ze bereid zijn
om een groot stuk van hun identiteit verborgen te houden. Je kunt
het voorstel zien als openheid
tegenover migranten, maar voor
mij is het het tegenovergestelde.
Immers, die migranten die Engels blijven spreken, zullen nooit
echt helemaal worden opgenomen in de Finse maatschappij.
Het is waar dat ik niets weet van
de Finse maatschappij, maar net
als alle maatschappijen moet ook
de Finse samenleving iets eigens
hebben, iets eigens en iets moois,
iets waar je nooit toegang tot zult
hebben als je Engels blijft spreken.
Misschien is het een manoeuvre
uit paniek, want politici die dingen voorstellen zonder erover na
te denken heb je overal. Of zouden de Finnen het echt zat zijn
om tijdens een wandeling alleen
een zwijgzame yeti tegen te komen en willen ze er een die ‘nice
to meet you’ zegt en bij de McDonald’s eet?
Als buitenlander zou ik mijn mouwen opstropen en in die lange
Finse woorden die zinnen lijken,
beginnen te hakken.
Mira Feticu

Een warmtenet, warmtepompen of toch afwachten? De politiek buigt zich
over de vraag hoe wijken
kunnen overstappen op
duurzame warmte. “We
missen perspectief.”
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Door Jeroen van Raalte

n Ypenburg weten ze wat ze willen. Een CO2-neutraal warmtenet, en dat al in 2025. “Voor dezelfde kosten en met dezelfde
kwaliteit,” aldus Frank Lentz,
voorzitter van Hernieuwbare
Warmte Ypenburg. Dit bewonersinitiatief trekt de kar bij de
verduurzaming van de Vinex-wijk, waar de
meeste huizen zijn aangesloten op een warmtenet van Eneco. Dat draait nu nog op gas. “We
willen de bron verduurzamen. Uit onderzoek
is geothermie naar voren gekomen als goede
mogelijkheid.” Er zijn al een investeerder
(Haagse Aardwarmte), een distributeur (Eneco) en een beoogde locatie (de oksel van het
Prins Clausplein). “Wat ons betreft, beginnen
ze morgen met boren van de geothermieput,”
zegt medebestuurslid Eugène van Hooft.
Ypenburg loopt voorop in de energietransitie. Naast hun inspanningen voor een duurzaam warmtenet onderzoeken de vrijwilligers van Hernieuwbare Warmte Ypenburg
nieuwe toepassingen en proberen ze bewoners te betrekken. “Er zitten hier nog vijftienhonderd huishoudens op een individuele gasaansluiting,” vertelt Van Hooft. “Die willen
we helpen om over te stappen op een duurzaam systeem, zoals warmtepompen.” Ze
hebben een formele samenwerking met de
gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp en
Eneco. Op hun aandringen heeft het energiebedrijf slimme meters geplaatst in de verdeelstations, waardoor hun warmtenet nu efficiënter is. “Dit soort nieuwe technieken proberen ze uit in Ypenburg,” zegt Lentz. “We
zijn een proeftuin voor de rest van het land.”
Herculestaak
Hoe kan een stadswijk overstappen op duurzame warmte? Dat is de grote puzzel die gemeenten en hun inwoners de komende decennia moeten leggen. Voor elke buurt komt
een plan om van gas over te stappen op een klimaatvriendelijker alternatief, zoals geothermie, warmtepompen, aquathermie, restwarmte of boilers. De blauwdruk voor deze
herculestaak wordt donderdagavond besproken in de gemeenteraad. Op tafel ligt de ‘transitievisie warmte’ van wethouder Liesbeth
van Tongeren (GroenLinks, energietransitie).
Die verkent de mogelijkheden per buurt. Er
zijn grofweg drie smaken: de buurt gaat op een
collectief warmtenet, elk huis krijgt een eigen
warmtepomp of een mix van beide.
Dat valt niet mee. In buurten met veel sociale huur verkiest de gemeente warmtenetten, in nieuwbouwwijken neigt ze naar
warmtepompen. Maar voor een groot deel
van de stad – de vooroorlogse wijken minus de
binnenstad – is het stadhuis er nog niet uit (zie
kaartje). Hier zijn huizen lastiger te isoleren
en ligt de ondergrond vaak al vol. Ook zijn grote vastgoedpartijen, zoals woningcorporaties,
zeldzamer in de wijken ‘op het zand’. Het stadhuis oppert hybride warmtepompen, die op

De aardwarmtecentrale aan de Leyweg. Het is het eerste project in Nederland waarbij stedelijk bebo

Tussen mooie
woorden en
werkelijkheid
gaapt een gat

piekmomenten alsnog het gas aanslingeren. Maar
dat is een tussenoplossing. De echte keuzes schuift
de gemeente voor zich uit.
“Bewoners missen handelingsperspectief,” stelt
Cas Groothuis vast. Hij is actief bij DuurSaam Benoordenhout, een wijkinitiatief dat het Benoordenhout wil klaarstomen voor de energietransitie. “Wij proeven enorme bereidheid in onze wijk
om de handen uit de mouwen te steken,” vertelt
voorzitter Evert van Holthoon. “Maar als de gemeente geen scherpe keuzes maakt, gaan de mensen zelf maar wat doen. Dan krijg je een lappendeken van initiatieven.” De hybride tussenoplossing
vindt hij onverstandig. “Na een jaar of vijftien
gaan ook die systemen eruit. Dan vraag je van be-

woners niet één, maar twee transities. Dat valt
niet uit te leggen.”
DuurSaam Benoordenhout doet een voorzet in
zijn eigen warmtevisie. Het is een kloek document,
dat stoelt op bewonersenquêtes, wetenschappelijke
literatuur en doorrekeningen van een ingenieursbureau. Geothermie heeft de beste papieren, concluderen ze daarin. “In onze wijk hebben vier op de vijf
huizen geen spouwmuren,” legt Groothuis uit.
“Energielabel C is economisch gezien het hoogst
haalbare. Een warmtenet op 70 graden is dan ideaal.”
Ze hebben zelfs locaties voor een aardwarmtecentrale op het oog. Maar de besluiteloosheid van de gemeente werkt verlammend. “Wie wil straks aanhaken op een warmtenet als hij net veel geld heeft uitgegeven aan een hybride systeem?”
Rivierwater
In de Vruchtenbuurt hopen ze duidelijkheid te krijgen. Met behulp van Europese subsidie onderzoekt
de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt of een
warmtenet op aquathermie haalbaar is. “Onze
bron is de rivierwaterleiding van Dunea die langs
de Laan van Meerdervoort loopt,” vertelt voorzitter Eric Boessenkool. “Daar zit restwarmte in die
we kunnen opwerken tot 70 graden.” Op papier
kunnen daarmee 1100 woningen worden verwarmd, vertelt hij. Een uitdaging, aangezien de
matig geïsoleerde jarendertigbouw is ingesteld op
een cv-ketel met een temperatuur van 90 graden.
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Om te zien of de Vruchtenbuurt ook op een lagere temperatuur kan overwinteren, deden zeventig huishoudens een experiment met de cv op 70 graden. “Dat ging prima, op één geval na. Het verwarmen duurde alleen iets langer.”
De grote vraag is of het warmtenet levensvatbaar is. Het eigenaarschap ligt niet bij een marktpartij, maar bij de huishoudens zelf. “We willen bewoners meekrijgen in de transitie, in
plaats van dat ze iets wordt opgelegd,” licht Boessenkool toe.
Dat vraagt wel wat van deelnemers. Niet alleen moeten zij in
hun eigen huis investeren (warmtewisselaar, inductie, isolatie), ze betalen ook mee aan de aanleg van het leidingnet. Op
dit moment sleutelt de coöperatie aan de businesscase. “Het is
reëel dat bewoners investeren, maar we kunnen niet verwachten dat iedereen dertigduizend euro op tafel legt,” aldus Boessenkool. Vooralsnog lijkt er genoeg interesse. “Elke week melden zich nieuwe mensen aan.”
Warme steun komt ook vanuit het stadhuis. Of de bron nu
leidingwater, geothermie of industriële restwarmte is, de gemeente ziet een grote toekomst voor warmtenetten. In 2040
is 37 procent van de Haagse woningen aangesloten op een collectief net, voorspelt het achterliggende model van de transitievisie. Sander Mertens, lector energietransitie aan de Haagse Hogeschool, heeft zijn bedenkingen. “Je moet niet slepen
met warmte. Het is duur en je hebt veel energieverlies. Als je
het doet, benut dan lokale bronnen met een lage temperatuur.” Precies het tegenovergestelde staat te gebeuren met
Warmtelinq, de pijp die kokendhete restwarmte uit Rotterdam gaat transporteren. Eneco wil daarmee duizenden gebouwen verwarmen. “Daar ben ik geen voorstander van.”
Aan lokale warmtebronnen kleeft evenwel een nadeel, merkt

Mertens op. Of het nu aquathermie of aardwarmte is,
ze leveren alleen een onveranderlijke hoeveelheid
‘basislast’. Die is ontoereikend in de winter, dus is er
back-up nodig. “Een groot deel van de energievraag
bestaat dan toch weer uit gas.” Hij voelt meer voor ‘all
electric’, waarbij warmtepompen (en in de toekomst
waterstof) de boventoon voeren. Hoe dan ook, geen
één oplossing is zaligmakend. “Bestuurders houden
van uitrollen, maar ze moeten echt per locatie bekijken wat de beste optie is,” benadrukt Mertens. Wat
dat betreft, is de Mall of the Netherlands in Leidschendam een mooi voorbeeld. “Die wordt gekoeld met rivierwater van Dunea. Met de warmte van het winkelcentrum kunnen ze honderd meter verderop weer
flatgebouwen verwarmen.”
Harde noten
Ook Ypenburg heeft harde noten te kraken. Zo zit
het warmtenet nagenoeg vol, is de ‘uitkoeling’ aan
de hoge kant en zijn de huizen minder goed geïsoleerd dan je zou verwachten. En dan greep het veelbelovende geothermieproject ook nog naast subsidie. “We moeten concurreren met totaal andere
projecten, zoals CO2-opslag en waterstof,” vertelt
Lentz. “Dat gaat allemaal uit dezelfde subsidiepot.” Intussen hangt het idee in de lucht voor een
aftakking van Warmtelinq naar hun wijk, wat
weer gevolgen zou hebben voor het aardwarmteplan. Kortom, ook voorloper Ypenburg weet nog
niet zeker hoe de transitie gestalte krijgt.

Met het streven naar een klimaatneutrale stad
in 2030 heeft Den Haag de lat hoog gelegd. De
transitievisie ziet het pas tegen 2040 gebeuren,
en dat is het gunstige scenario. Tussen mooie
woorden en werkelijkheid gaapt een gat, ziet
Van Holthoon van DuurSaam Benoordenhout.

INITIATIEVEN IN UW BUURT
In veel Haagse wijken hebben bewoners zich georganiseerd als het gaat
om de energietransitie. Vaak bieden
ze energiecoaches aan, die gratis
advies-aan-huis geven over isolatie,
energiebesparing, warmtepompen en
dergelijke. Initiatieven en projecten
in uw buurt zijn te vinden op www.
duurzamestad.denhaag.nl/wijk.
“Dat tast het vertrouwen en het draagvlak aan.
De gemeente moet het eerlijke verhaal vertellen.” Dat luidt: woningbezitters zullen het leeuwendeel van de transitie voor hun rekening
moeten nemen. Alleen al in Den Haag gaat het
om enkele miljarden euro’s, rekent hij voor. Essentieel dus dat de gemeente duidelijkheid
schept. “Het allerduurste is varen met klapperende zeilen.”
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