
WELKOM BIJ

Samen optrekken naar een 
aardgasvrij Bottendaal

Bewonersavond 27 november 2018



Programma

20.00 – 20..05  Welkom en doel van de  avond

20.10 - 20.30   Deel 1: Stand van zaken energietransitie in Nijmegen

gelegenheid voor vragen 

20.30 - 21.45   Deel 2: Bewonerswerkgroepen

gelegenheid voor vragen

21.45 - 22.00    Deel 3: Afsluiting









Interview met de 

bewonerswerkgroepen

Werkgroep de Mensen

Werkgroep de Huizen

Werkgroep de Technieken





Werkgroep Huizen
Vragen en analyse

Otto, Petra en Ron



Vragen…………

Graag inzicht in woningvoorraad naar:

 Aantallen en locatie woningen naar 1) 

leeftijdsklassen, 2) woningtype, 3) 

eigendomsverhouding, 4) energielabel (voorlopig en 

definitief)

 Energieverbruik gemiddeld per 

woningtype/ouderdomsklasse (gas en electra)

 Soort verwarming woningen (CV/HR 

ketel/collectieve ketel/pelletkachel)

 Waarde woningen (verkoopwaarde)

 Woningen met een monumentale (bijzondere) 

status



En……..

 Hoeveel VVE’s (groot en klein) zijn er en hoe gaan 

we ze activeren (zelf contact met VVE Belang)

 Panden die niet door de eigenaar worden bewoond 

(rond 600 in part.verhuur, graag inzicht in groot > 2 

wooneenheden en klein), eigenaren achterhalen

 Aanpak vooroorlogse woningen en monumentale 

panden via De Groene Menukaart

 Graag diverse informatie op kaart koppelen in GIS



Algemeen

 Bottendaal is  een  grotendeels  vroeg 20e-eeuwse  wijk  

binnen  stadsdeel  Nijmegen-Oost, met  een  hoge  

bebouwingsdichtheid  en  vaak  kleine  tuinen.  

 Veel  woningen  zijn  inmiddels  gerenoveerd.  Door  de  

typische  bebouwing,  de  functiemenging  en  de  

gerealiseerde  stadsvernieuwingsprojecten  levert  de  wijk  

een  sterk  gevarieerd  beeld  op.

 Verkamering in  de  wijk  baart  bewoners  en  

wijkprofessionals  zorgen,  vooral  vanwege  de  impact  op  

de  toch  al  krappe  openbare  ruimte  en  de  botsende  

leefstijlen.  

 Daarnaast  ontstaat  er  in  sommige  straten  ook  een  soort  

sneeuwbaleffect:  Wanneer  het  merendeel  van  een  straat  

verkamerd is,  worden  de  overige  huizen  vaak  ook  

opgesplitst  of  verkamerd wanneer  de  bewoners  

vertrekken.  



Eerste analyse

 Bijna 1.000 woningen minder dan 180.000

 40% eigen woning en 60% huur waarvan klein 500 

particuliere huur

 Bijna 1.200 vooroorlogse woningen, 80er jaren Talis en 

Dobbelman WOZ-waarde Huur / Koop Bouwjaar

< 150.000 524 Huur 1139 < 1900 107

150.000 - 179.000 431 Koop 945 1900 - 1945 1064

180.000 - 219.000 248 Onbekend 53 1946 - 1965 105

220.000 - 279.000 545 Totaal 2132 1966 - 1985 269

280.000 - 364.000 213 1986 - 1999 269

>365.000 158 2000 - 2009 194

Onbekend 21 2010 - heden 124

Totaal 2132 Totaal 2132



Bouwjaren woningen



Rijks Beschermd stadsgezicht



Corporatiewoningen in beeld



Gasverbruik



Impressies 

Sint Stephanusstraat  Midden 

Talis



Impressies:

Vondelstraat eo vanuit de 

lucht



Impressies:

Sint Stephanusstraat Anna



Impressies:

Burghradt van den 

Berghstraat



Impressies:

Dobbelman van boven



Verder?

Nog meer en gedetailleerder antwoorden op de vragen

 Vooroorlogse woningen isoleren is dé grote 

uitdaging, hoe doen?

 Ouderdom en type woning bepaalt 

warmtealternatief, naar een beeld per straat?!

 Complicerend is particuliere huur/verkamerde

panden en kleine vve’s (boven-benedenwoningen), 

hoe mee te krijgen? 

 Woningen Talis bieden kansen voor collectieve na-

isolatie en warmtenet, 



Bottendaal van het aardgas af 

Werkgroep Techniek



Werkgroep Techniek

• Uit wie bestaat Werkgroep Techniek? 

– Bewoners die willen meedenken over de 
energietransitie

• Verschillende woonsituaties

– 2 x Dobbelmanterrein (bouwjaar 2007)

– 1 x Huurder Talis-woning (jaren ‘80)

– 1 x Hoekhuis (bouwjaar 1906)

– 1 x Bovenwoning (bouwjaar 1905)



Vertrekpunt

Wijze van werken kan volgens de Trias Energetica:

1. Beperk de energievraag (isolatie)

2. Benodigde energie verkrijgen uit hernieuwbare 
bronnen

3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en 
schoon mogelijk (geen optie meer)



Doel

1. Inventariseren isolatiemogelijkheden voor 
verschillende huizensoorten in de wijk

2. In kaart brengen van vervangende    
verwarmingstechnieken en selectie van optimale 
oplossing(en)



Alternatieven voor aardgas

Individueel of collectief?



Individueel (1)

• All electric oplossingen

– De volledige energievraag (warmte en elektra) 
wordt elektrisch ingevuld 

– Bijvoorbeeld door warmtepompen 

(= omgedraaide koelkast)

– In combinatie met Isolatie naar label C/B

• Zonthermie



Individueel (voorbeeld) 



Individueel (voorbeeld)

• Warmtebronnen (PVT = zonnepanelen)



Collectief

• Warmtedistributienetten op straat-, wijk- of 
stadsniveau (bijv. warmtenet)

• Warmtenet wordt gevoed door bijvoorbeeld:

– Afvalverbranding (ARN)

– Restwarmte industrie

– Biomassa centrale

– Geothermie

– Wijk warmtepomp (eventueel in combinatie met 
seizoensopslag)



Selectie optimale oplossing
Welke oplossingen zijn het best? Keuze criteria zijn: 
• Kosten

• Collectief/individueel

• Techniek

• Aanpassingen in woning

• Afhankelijkheid warmteleverancier

• Netstabiliteit / leveringszekerheid

• Milieueffecten

• Warmtebron

• Effect op de wijk

• ….



• We zijn nog in de oriënterende fase

• We gaan:

1. Isolatie: 

• Uitzoeken welk soort isolatie geschikt is voor welk soort 
huis (beschermd stadsgezicht, monumenten, bouwjaar, 
etc.)

2. Alternatieve verwarmingstechnieken

• Verder onderzoeken, uitwerken 

• Beslisboom maken: welke technieken zijn wanneer 
geschikt?

Waar staan we en wat gaan we doen? 



We zoeken:

Ervaringen van bewoners met vergaande isolatie

Ervaringen van bewoners met aardgasvrije 
verwarmingsinstallaties



Vraag aan u:

Wat vindt ú belangrijk voor een 

Bewoners-programma van eisen en wensen ?

www.menti.com



Verder praten in kleine groepen

Wat wilt u verder nog kwijt aan vragen of suggesties?

De bewoners van de bewonerswerkgroep en de gemeente gaan graag met u in gesprek.



Meedoen in een van de 
bewonerswerkgroepen? 

Stuur dan een mail naar
e. maessen@nijmegen.nl



Tot ziens 

en hartelijk dank voor uw komst!


