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Podcast U-Geluid, aflevering 1
Hoe blijft Tuindorp warm zonder gas?
Pieter Willemsen: ‘In Utrecht moeten we van het gas af. Gemiddeld moeten er in Utrecht 4000
woningen per jaar van het gas af om het doel gasvrij in 2050 te halen. Werk aan de winkel dus voor Lot
van Hooijdonk, wethouder Energie.’
Lot van Hooijdonk: ‘Net als allerlei andere plekken in Nederland zal ook de stad Utrecht gasloos
worden, voor Groningen, voor het klimaat. Dat betekent in ons geval ongeveer 150.000 woningen en
natuurlijk ook scholen, kantoren en ziekenhuizen. Dat is echt een grote operatie waar we nog wat jaren
voor nodig hebben om precies uit te vinden hoe we dat gaan doen.’
Pieter Willemsen: ‘Je luistert naar U-Geluid, de podcast van Wijkbureau Oost en Noordoost. Mijn naam
is Pieter Willemsen. In deze twee afleveringen spreek ik naast de wethouder twee Utrechters die vooruit
lopen in het gasvrij maken van de stad. De volgende keer hoor je Sander Ekstijn die zijn appartement
gasvrij maakte, in deze aflevering komt Jan-Dirk Buining aan het woord die zijn buurt Tuindorp
mobiliseert.’
Lot van Hooijdonk: ‘Eigenlijk is er in heel Nederland het idee dat het gebiedsgericht gaat gebeuren en
dat de gemeenten de regie krijgen. We zijn nu onderzoek aan het doen naar welke gebieden we
kunnen onderscheiden, welke gebieden we als eerste en welke later, en welke later, en wat zijn dan de
meest logische alternatieven voor gas.’
Pieter Willemsen: ‘Omdat Tuindorp misschien wel één van de gebieden is die aangewezen wordt, wil
Jan-Dirk Buining zijn buurt mobiliseren om mee te denken over de toekomst van de buurt zonder gas.’
Jan-Dirk: ‘Dat kwam omdat ik met mijn buurman praatte over het klimaatakkoord, en de buurman dit
weghoonde. Hij heeft wel twee kinderen, dus hoe gaat hij dat zijn kinderen uitleggen? Daardoor ging ik
zelf nadenken en wilde ik met meer buurtgenoten in gesprek. Wat weten we er eigenlijk van? Wat doet
de gemeente nou precies? Ik heb een bijeenkomst georganiseerd in de Pauluskerk waar 80 tot 90
mensen op af kwamen. Ik heb wat posters opgehangen, flyers verspreid bij bijvoorbeeld de bakker, en
het buurtblad Tuindorp Leest gebruikt. Het was een mooie opkomst, dat gaf een goed gevoel. Er waren
veel mensen die meer wilden weten.
Pieter: Wat kwam er uit?
Jan-Dirk: Aan de ene kant gaven we informatie over de aanpak en de opdracht van de gemeente,
bijvoorbeeld dat de gemeente in 2021 een plan moet presenteren aan het rijk over een buurtgerichte
aanpak. Aan de andere kant spraken we over een buurtwarmteplan. Dat is niets meer dan hoe je als
buurt als wijk omgaat met de opdracht van het gas af te gaan. Hoe ga je dit organiseren? Zo kan je ook
een beetje sturen en het ‘ons’ plan laten worden. Als de gemeente iets gaat opleggen komt er geheid
een gele hesjes protest. Dit is de kans om het zelf te gaan mee bedenken. En ik weet ook dat de
gemeente behoefte heeft aan die inspraak en die input.
Pieter: Wethouder Van Hooijdonk is blij met dit soort actieve bewoners.
Lot van Hooijdonk: De energietransitie gaat helemaal niet alleen maar over techniek. Dat is niet het
moeilijkste onderdeel. Het is ook een grote gemeenschappelijke opgave. Het feit dat elk adres eraan
mee moet doen betekent dat we iedereen moeten bereiken. Hoe zorgen we dat het betaalbaar en
makkelijk wordt en dat we iedereen informeren? Dus voor al die dingen ben ik heel blij dat mensen
actief meedoen en laten weten wat ze belangrijk vinden. Willen bewoners de goedkoopste optie, willen
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mensen de keuzevrijheid? Er hangen allemaal waarden aan. Welke dingen vinden mensen nou echt het
meest belangrijk?
Jan-Dirk: Dit gaat over jouw huis, over de waarde en over wooncomfort, over investeren. Dat raakt
iedereen in zijn dagelijkse leven, in je portemonnee, in de waarde van je huis, waar mensen in deze
buurt behoorlijk in geïnvesteerd hebben.
Pieter: Totdat de plannen er liggen, is het niet verstandig om grote investeringen te doen in je huis.
Wie weet gaat je hele buurt over op stadsverwarming. Ik vraag wethouder Van Hooijdonk en Jan-Dirk
wat bewoner al wél kunnen doen om minder gas te gebruiken:
Lot van Hooijdonk: Wat altijd verstandig is als je er toch mee bezig bent, is dat je niet meer op gas
kookt. Elektrisch koken scheelt al. Ook altijd goed is het isoleren van je huis, hier zijn ook
energieadviseurs voor. Je kunt ook alvast een warmtepomp aanschaffen als je dat graag wilt. Het hoeft
niet, zeg ik er maar bij, maar het kan wel. In de tussentijd kan je een cv ketel huren in plaats van een
nieuwe kopen, of een hybride warmtepomp die elektrisch is. Je kunt adviseurs vragen om keuzes te
maken waar je nooit spijt van krijgt.
Jan-Dirk: Natuurlijk kan je nu iets doen. Isoleren, zorg dat je optimaal isoleert, spouwisolatie,
vloerisolatie, dakisolatie. En zorg dat je apparatuur zoals een vriezer altijd een a++ label heeft, of zet
het de deur uit.
Pieter: De aanschafkosten zijn wel hoog. Dat is een veelvoorkomend probleem. Dat is wel een ding bij
de transitie.
Jan-Dirk: klopt, maar mensen vergeten ook dat het geld oplevert. Als je nu zonnepanelen koopt van
3000 euro heb je dat er in 6 a 7 jaar uit. Je vraag je BTW terug, je hebt een rendement van 60 a 70 % op
je investering. Je geeft een hoop geld uit maar elk jaar weer lach je je buurman uit omdat het zoveel
scheelt op je energierekening.
Pieter: In Tuindorp is men dus al actief aan het warmlopen op de gasloze toekomst. Maar Buining kan
het niet alleen. Daarom roept hij alle Tuindorpers op om mee te denken.
Jan-Dirk: Meld je aan via buin66@gmail.com. De werkgroep bestaat uit 9 mensen en we zijn op zoek
naar achterban.
Pieter: Dit was de eerste podcastaflevering van Wijkbureau Oost en Noordoost. Volg ons op Podbean en
Spotify voor meer verhalen over bewonersinitiatieven en de plannen van de gemeente. Hier vind je ook
de hele interviews met wethouder Lot van Hooijdonk en Jan-Dirk Buining. Heb je zelf een goed idee
voor de podcast of heb je vragen, mail dan naar het wijkbureau, oostnoordoost@utrecht.nl. In de
volgende aflevering hoor je Sander Ekstijn, hij haalde zijn huis volledig van het gas, en toch is het
warm bij hem thuis.
Dank voor het luisteren. Mijn naam is Pieter Willemsen.
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