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Op naar een Duurzaam Hintham!
Beste bewoners van Hintham en het Hinthamerpark! Dit is de eerste en
misschien wel enige krant van Duurzaam Hintham. Als het aan ons lag
hadden wij elkaar liever weer ontmoet tijdens een wijkbijeenkomst in De
Biechten. Dat zit er voorlopig niet in en dus doen we het nu zo.

TEKST Tjeu Cornet FOTO Olaf Smit
Met deze krant brengen wij veel nieuws en
wetenswaardigheden over duurzame energie in onze wijk en hoe we over enige tijd
zónder aardgas toch ons huis verwarmen
en eten koken...
Stel je eens voor. Binnen tien jaar, in 2030,
wordt in bijna geen enkele woning in onze
wijk nog aardgas gebruikt. We stoken de
verwarming niet meer op gas, we koken
niet meer op gas. In plaats daarvan komt
er warm water het huis binnen, waarmee
je de woning verwarmt. Koken doen we
elektrisch, met stroom die wordt opgewekt
door zonnepanelen op het dak of op een
veldje aan de rand van de wijk.
Dat is waar we naar streven. Kan dat zomaar? Nou, niet zomaar. Ook duurzame

Duurzaam Hintham

Duurzaam Hintham bestaat uit een
platform van wijkbewoners, een stuurgroep, een werkgroep communicatie
en enkele projectgroepen. Daarnaast is
er de Stichting Duurzaam Hintham die
ook andere initiatieven op het terrein
van duurzaamheid in de wijk zal ondersteunen.

Handen aan het stuur

energie is kostbaar. Daar moeten we zuinig
mee omspringen, als we er allemaal wat aan
willen hebben.
Dit ga je lezen
Zuinig met energie betekent isoleren, isoleren, isoleren. Met project NXT gaan we bewoners adviseren over maatregelen en de
financiering daarvan. Of je nu woont in een
woning of in een appartement. De woningcorporaties in de wijk gaan voor duurzame
huurwoningen en werken met ons samen.
Tegelijk zoeken we naar manieren om energie op te wekken in een veld vol zonnepanelen waarvan wijkbewoners samen profiteren. Maar we zien ook mogelijkheden om
bijvoorbeeld de restwarmte van bedrijven
te gebruiken voor de verwarming van onze
woningen.
In deze krant komt de gemeente aan het
woord. Wethouder Mike van der Geld steekt
ons een riem onder het hart, net als zijn
ambtelijke projectleiders. En wij steken onze
neus even in een andere Bossche wijk. Hoe
bewandelt ’t Zand de weg naar aardgasvrij?
Aan het slot werpen we een blik in de toekomst. Welke vorm van alternatieve energie
lijkt voor welke buurt in Hintham het meest
geschikt? Als je deze krant hebt gelezen
weet je alles. Voorlopig tenminste. Over wat
volgt houden we je op de hoogte.

Jan ten Hagen
stuurgroep Duurzaam
Hintham

Dat we van het aardgas af gaan is
zeker. Nu is het nog rustig aan dat
front, maar binnen enkele jaren
rollen de plannen van de overheid
over ons heen. Met in hun kielzog
al die bedrijven die het werk snel
zullen uitvoeren. ‘En dus,’ zegt Jan
ten Hagen, ‘moeten bewoners
zich organiseren en samen zoeken naar manieren om nu al de
handen aan het stuur te houden.’
Jan ten Hagen (Herman Moerkerklaan) is niet voor niets lid van de
stuurgroep Duurzaam Hintham.
‘Het woord stuurgroep zegt het
al. Wij willen actief meedenken
over nieuwe vormen van energievoorziening. En we proberen
onze medebewoners ervan te
overtuigen dat we samen invloed kunnen uitoefenen op wat
er gaat gebeuren. Dat doen we
door iedereen te informeren over
ontwikkelingen op het terrein van
energie; bijvoorbeeld met deze
krant. Maar we ondersteunen
bewoners ook. Wij houden alle
ontwikkelingen bij en we organi-

seren acties die mensen inspireren om zich voor te bereiden op de
toekomst.’
‘Neem project NXT (zie elders
in deze krant). Betaald door de
gemeente onderzoeken professionele en onafhankelijke adviseurs
een groot aantal woningen in
Hintham. Zo weten de bewoners
straks precies hoe zij hun woning
kunnen voorbereiden op nieuwe
manieren van energievoorziening.
Tegelijk kijken we hoe en waar
in onze wijk energie kan worden
opgewekt: met zonnepanelen,
met energie uit de Aa of Oosterplas? En hoe die energie moet
worden opgeslagen voordat ze in
onze woningen komt.’
‘Op dit moment is het belangrijkste dat zoveel mogelijk mensen
meedoen. Om met ons mee te
denken onderzoek te doen en medebewoners te informeren. Meld
je aan en neem deel aan een van
onze projectgroepen. Maar bekijk
vooral ook eens je eigen huis, en
roep ons als je vragen hebt!’

WIJKKRANT DUURZAAM HINTHAM |

April 2021 | 2

2050:
Hintham
aardgasvrij

Wat wil
Duurzaam
Hintham?

Bewoners
aan
het stuur

2030:
80% aardgasvrij
20% flink op weg

Woningen
onderzoeken:
project NXT

We gaan naar een aardgasvrije
Spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie. Hoe kun je het meest effectief je huis isoleren
en voorbereiden op alternatieve energie? Met welke maatregelen bespaar je hoeveel energie,
en wat kost dat grapje?
TEKST Kees Bechtold FOTO Olaf Smit

l Opname met een warmtecamera

Begin van een groots plan...
Project NXT is méér dan een onderzoek
naar maatregelen om woningen te verduurzamen. Project NXT stimuleert ook
dat buren samen aan de slag gaan, elkaar stimuleren en helpen. Misschien
vinden ze samen mooie duurzame oplossingen voor hun woningen. Misschien
zijn die wel goedkoper dan wanneer ie-

der voor zich gaat. Als uit het onderzoek
blijkt welke maatregelen nodig zijn, wil
Duurzaam Hintham blijven helpen. Zoals
met het opvragen van offertes bij aannemers en het zoeken naar subsidies en
andere financieringsbronnen. Maar ook
bij het zetten van de volgende stap: een
warmtenet voor de buurt…?

We hebben de spouwmuren geïsoleerd en
het dak. Verder hebben we zonnepanelen.
Dat zijn de meer gemakkelijke stappen.
Mijn vraag is in hoeverre het interessant
is om verder te investeren in het huis.
Wat levert het op en tegen welke kosten?’

Een jaar of tien geleden zijn van ons blok collectief de
spouwmuren geïsoleerd. Ook zijn op een aantal woningen
zonnepanelen gelegd. Ik wacht nu op de verdere stap die
ik kan maken. Ik heb last van koudebruggen en de dakconstructie is ook niet de beste. Ik hoop dat project NXT
tot maatregelen leidt die toepasbaar en betaalbaar zijn.’

Merijn de Veer, Karel Ensinckstraat

Jos Derks, Herman Moerkerklaan
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Energie opslaan in
warmte-koude opslag
en warmte-accu

Energie
verdelen met
warmtenet

wijk met project NXT
Op initiatief van Duurzaam Hintham start binnenkort een onderzoek naar ruim 50 woningen.
Dat is zeg maar de eerste stap op weg naar een
aardgasvrije wijk. Project NXT had allang gestart moeten zijn, maar het coronavirus gooide
roet in het eten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door EnergieNul73 Advies, een coöperatie die particulieren, buurten, en Verenigingen van Eigenaren
van appartementencomplexen adviseert hoe
ze hun woningen duurzamer kunnen maken.
Robin Janicki is een van de oprichters van EnergieNul73 Advies. Zelf bewoont hij sinds 2014
het eerste energie-neutrale huis van ’s-Hertogenbosch aan de Vincent van Goghlaan.
Janicki is een van de onderzoekers die in project NXT aan de slag gaan. Daarvoor zijn zes,
veel voorkomende type woningen uitgekozen
om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om
ze energiezuinig of zelfs aardgasvrij te maken.
En niet onbelangrijk: wat dit gaat kosten. De te
onderzoeken woningen zijn niet alleen verdeeld
over drie buurten, ze zijn ook in verschillende
perioden gebouwd. De leeftijd varieert van dertiger jaren woningen tot woningen uit de jaren
negentig. Het betreft woningen aan de Wilhelminastraat, Ernst Bagelaarstraat, Herman
Moerkerklaan, Jasmijnstraat, Meester Broeren-

singel en Karel Ensinckstraat.
De onderzoeken nemen drie
maanden in beslag. De gemeente
Den Bosch financiert het project.
‘We schrijven de adviezen niet
voor enkele woningen, maar voor
een blok van dezelfde woningen.
Wij gaan na hoe zo zuinig mogelijk
met energie om te gaan. Daarbij
wordt altijd gekeken naar de isolatie van wanden, vloeren en daken. Daar valt een enorme winst te
boeken. Als alle woningen in Nederland goed zouden worden geïsoleerd, zou het energieverbruik
met tenminste 30 tot 50 procent
omlaag gaan.’
Drie varianten
Voor iedere woning worden drie
varianten
onderzocht,
aldus
Janicki. ‘Van energielabel C, via B
naar A of A++. Aan energielabel
A++ hangt een stevig prijskaartje,
maar dan zijn de kosten voor onderhoud voor de rest van het leven
laag. Voor label A en B of C zijn de
investeringskosten lager, maar
dan betaal je meer voor energie.

Robin Janicki
onderzoeker project
NXT

Het gaat er uiteindelijk om hoeveel
de mensen bereid zijn te investeren in hun huis.’ Over het kostenplaatje van de renovatie doet
Janicki nog geen uitspraken. ‘Daar
moet project NXT juist duidelijkheid over bieden.’
Meer weten over de onderzoekers van project NXT?
Kijk op: energienul73advies.nl

‘Gaat de energietransitie geld kosten?
Jazeker, al weten we nog niet hoeveel. Ons onderzoek in
project NXT gaat daar meer duidelijkheid in brengen.’

‘Ik zie project NXT als een second opinion. Anderhalf jaar
geleden heeft een energie-adviseur al naar ons huis gekeken.
De kieren en gaten zijn dichtgemaakt en we hebben dubbelglas laten zetten. Verder hebben we een ventilatiesysteem met
warmteterugwinning. Ik verwacht dat uit project NXT
praktische adviezen komen aan de bewoners van de wijk.’
Jasper van Damme, Meester Broerensingel

COLUMN

Mike van der Geld

A

Als wethouder Energie en Klimaat en als bewoner van het
mooie Hintham, lever ik graag
een bijdrage aan deze wijkkrant. Ik vind het een mooie
manier om elkaar te informeren en inspireren, nu we niet
fysiek kunnen samenkomen. Het burgerinitiatief Duurzaam Hintham is, ondanks de beperkingen door corona, toch steeds door gegaan
met de plannen om te verduurzamen! Super
om te zien, en voor ons een serieuze gesprekspartner.
Recent hebben we weer een gesprek gehad
over hoe het ervoor staat in de vijf proefbuurten aardgasvrij. Naast Hintham zijn dit de
buurten Buitenpepers, Sparrenburg, ’t Zand en
Zuid. Mooi om het enthousiasme te zien en de
manier waarop de buurten elkaar helpen met
kennis en ervaring. En daarbij ook duidelijk aangeven wat ze van de gemeente nodig hebben.
Samen zetten we zo de nodige stappen naar
een duurzame toekomst.

We willen komen tot een CO2-neutrale gemeente. Daarom is het nodig om op zoek te
gaan naar andere vormen van verwarmen en
koken. Geleidelijk stappen we van het aardgas
af. Hoe we dat gaan doen, en in welk tempo,
beschrijven we als gemeente in de Transitievisie Warmte.
Elke gemeente is verplicht om zo’n visie op te
stellen voor het eind van 2021. Deze visie kunnen we niet alleen maken. We doen dat met
gecombineerde kennis en inzet. Samen met
woningcorporaties, netbeheerder, waterschap
en andere betrokken organisaties. Ook vertegenwoordigers van de vijf startbuurten denken
mee in een klankbordgroep. Wanneer de visie
door de gemeenteraad is vastgesteld, weten
we in welke buurten de beste kansen liggen om
te starten.
De energietransitie is voor de gemeente
’s-Hertogenbosch, net als voor onze inwoners
en ondernemers, een ingewikkelde opgave. Op
veel vragen hebben we nog geen duidelijk of
compleet antwoord. Hoe zorgen we dat iedereen mee wil doen, hoe houden we het betaalbaar, hoe organiseren we het? Hierbij hebben
we ook de Rijksoverheid hard nodig. Het is zeker geen gebaande weg en ook wij zullen veel
moeten leren en experimenten, ook in de samenwerking met bewoners.
Ondertussen werken we door aan de voorbereiding van en plannen om te verduurzamen.
Hintham en de andere proefbuurten werken al
volop aan een duidelijk plan. De betrokkenheid
van Duurzaam Hintham die ik zie, helpt daarbij
enorm en maakt mij trots. Als wethouder en
bewoner. Ook dit jaar zal ik daar waar nodig de
plannen zo goed mogelijk volgen en waar mogelijk ondersteunen. Zodat we samen van onze
wijk een duurzame wijk kunnen maken.
Mike van der Geld
Wethouder Energie en Klimaat
FOTO: Angeline Swinkels
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Werken aan een duurzame
flat in de Ernst Bagelaarstraat

Raamkozijnen waar je je vinger doorheen kunt
steken. Hoog tijd voor vervanging. Had eigenlijk
al eerder moeten gebeuren. Maar de portemonnee van de Vereniging van Eigenaren van de flat
aan de Ernst Bagelaarstraat was leeg, dankzij
het slechte beheer van de afgelopen jaren.
TEKST Kees Bechtold

Annelies Mensink

IN EN UIT

Marinus Jan
Veltman

Annelies Mensink trof de belabberde situatie
aan toen zij er eind 2017 haar appartement aan
de Ernst Bagelaarstraat betrok. Zij draalde niet,
een klein jaar later wierp zij zich op als voorzitter van de VvE. Zij slaagde erin om de neuzen
een kant op te krijgen, nadat alle bewoners van
de 30 appartementen eerst hun gal hadden gespuugd over de vorige vastgoedbeheerder.
Alle woningen van het complex zijn uitgekozen voor project NXT, waarvan in een woning
nog de gaskachel brandt. Ze worden de komende jaren doorgelicht om te kijken hoe met
samenhangende maatregelen de maatregelen
het complex aardgasvrij te maken is en hoe
de flatwoningen duurzamer te maken zijn. En

wat de kosten zijn uiteraard, want de
bewoners zijn geen grootverdieners.
Intussen staat de renovatie van de kozijnen als eerste op het programma.
Kosten tussen de 3.500 en 5.000 euro
per woning afhankelijk van de grootte.
Er zijn woningen met een oppervlakte
van 60, 70 en 80 vierkante meter. ‘April
2019 is de vervanging goedgekeurd
door de VvE. In maart 2022 worden
ze vervangen en wordt er dubbelglas
ingezet. Mensen hebben twee jaar de
tijd gekregen om dit bedrag te sparen.
Niet alle bewoners kunnen zo’n bedrag
ineens ophoesten. Sommigen kunnen
hun hypotheek ophogen’, aldus Mensink. ‘Het gaat niet van harte, maar iedereen weet dat als het niet gebeurt,
alles duurder zal zijn. 77% van de be-

‘ Inzet van de
buurtbewoners
is geweldig’

woners is akkoord. Dat is veruit de
meerderheid en dus zal iedereen mee
moeten doen.’ Het bedrag gaat uit van
het slechtste scenario. ‘Het kan zijn dat
het meevalt.’
Geld op tafel
Maar er staat nog meer op het wensenlijstje van de bewoners, want ze
beseffen dat de trend naar duurzamer
wonen niet te keren is. ‘In 2024 volgt
spouwmuurisolatie en in 2025 wordt
het dak geïsoleerd. Als dat is gebeurd,
zijn er mensen bereid op zonnepanelen
op het dak te leggen. Kan het niet binnen het VvE-budget, dan zijn sommige
bewoners bereid daarvoor zelf geld op
tafel te leggen.’
Als het goed is moet de pot met de

l Appartementen aan de Ernst Bagelaarstraat. FOTO Olaf Smit

maandelijkse VvE-bijdrage dan echter
weer goed gevuld zijn. ‘Ik betaal nu
125 euro per maand. Dat is nog redelijk aan de lage kant als ik dat vergelijk
met de VvE’s hier in de buurt.’ Binnen
de flat wordt nu goed samengewerkt,
aldus kartrekker Mensink. Voor haar
komst vlogen de meningen tijdens een
vergadering alle kanten op zonder tot
besluiten te komen. ‘De vergaderingen
lopen nu goed en er is eensgezindheid.’
‘Het zou mooi als project NXT bijdraagt
aan het proces in onze flat en zelfs in
de hele buurt. Want we willen toch allemaal hetzelfde: comfortabel wonen
tegen een redelijke prijs.’

‘Zonnepanelen op je dak? Doe dat gerust! Intussen zoeken wij
naar mogelijkheden om grote aantallen zonnepanelen op één
plek te plaatsen. In eigen beheer van wijkbewoners.’

Marinus Jan Veltman is sinds 1
april 2020 projectmanager aardgasvrije buurten bij de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Hij vertrekt
per 31 maart 2021.
‘Ik heb mijn ervaring opgedaan
in Austerlitz, Zeist, Utrecht en op
talrijke andere plekken. Bewoners mobiliseren, informatie verstrekken,
dorpsbijeenkomsten
organiseren, etc. Allemaal over
verduurzaming, energietransitie,

vergroening,
klimaatbestendig
maken en wat daarmee samenhangt. Al die ervaringen heb ik
kunnen gebruiken bij de proefbuurten in ’s-Hertogenbosch.
Over ’s-Hertogenbosch ben ik
trouwens heel enthousiast. Eigenlijk loopt deze stad best voor. En er
is ook al behoorlijk veel resultaat
geboekt. De gemeente is de buurt
ingegaan met adviseurs en instanties die buurtbewoners onder-

steunen. Door samen op te trekken met actieve buurtbewoners
zijn vijf proefbuurten ontstaan op
het gebied van energietransitie.
Eén ervan - ’t Zand - is proeftuin
geworden met Rijkssubsidie. De
vijf buurten zijn het afgelopen jaar
enorm geprofessionaliseerd en
ze overleggen ook onderling. Hun
inzet en aanpak is echt bewonderenswaardig. Die zal de komende
tijd zeker vruchten gaan afwerpen.’
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Proefbuurten
‘s-Hertogenbosch

Rijk stimuleert
duurzame energie

Regionale
Energiestrategie (RES)

Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch is op weg naar
een aardgasvrije stad in 2050. De gemeente wil kennis
en ervaring opdoen door samen te werken met initiatieven van bewoners in buurten en wijken. In 2019
zijn vijf Bossche buurten aangemerkt als proefbuurten aardgasvrij: dat zijn Zuid, ’t Zand, De Buitenpepers,
Sparrenburg en Hintham/Hinthamerpark. Zij krijgen
ondersteuning van de gemeente in hun zoektocht naar
nieuwe manieren van energievoorziening.
Voor meer info ga naar:
s-hertogenbosch.nl

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam, CO2-neutraal en
dus aardgasvrij zijn. Een overgang naar een duurzame
energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering
tegen te gaan. Ook zijn er in Nederland steeds minder
fossiele brandstoffen, vooral aardgas, beschikbaar. Bovendien wil Nederland niet volledig afhankelijk zijn van
energie uit andere landen.
Voor meer info ga naar:
rijksoverheid.nl

In Nederland onderzoeken 30 energieregio’s waar en
hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt
kan worden. En welke alternatieve warmtebronnen gebruikt kunnen worden voor wijken en gebouwen. Waar
is ruimte en hoeveel? Zijn die plekken maatschappelijk
gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een RES
beschrijft elke energieregio de eigen keuzes.
Kijk op: https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/
res+noordoost+brabant/default.aspx
Voor meer info ga naar:
www.regionale-energiestrategie.nl

27 Proeftuinen
aardgasvrij

Aanpassing
elektriciteitsnetwerk

Vanwege de warmtepompen die onze woningen gaan
verwarmen neemt het elektriciteitsgebruik toe. Tel dat
bij de toename van elektrische auto’s en je begrijpt dat
producenten en distributeurs van elektriciteit voor een
uitdaging staan. In 2030 moet bovendien meer dan 70%
van onze stroom zijn opgewekt door zon en wind. De
netbeheerders hebben 30 jaar de tijd om het elektriciteitsnetwerk aan de behoefte aan te passen.

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wordt
ervaring opgedaan op de weg naar een aardgasvrije
toekomst. Dat gebeurt wijkgericht in zogenaamde
proeftuinen. In 2018 zijn 27 proeftuinen van start gegaan; in 2020 zijn nog eens 19 wijken geselecteerd
waaronder de Bossche wijk ’t Zand.
Via de gemeente krijgen deze wijken een flinke bijdrage van het Rijk. Voor meer info ga naar:
aardgasvrijewijken.nl

Gemeente maakt
Transitievisie Warmte
Gemeenten moeten volgens het Klimaatakkoord regie
voeren op de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving.
Eind 2021 moet een transitievisie warmte klaar zijn, met
voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken.
De Transitievisie Warmte bevat per wijk een stappenplan dat
alle partijen houvast geeft.
Op 29 april organiseert de gemeente een online informatieavond over de Transitievisie Warmte. Voor meer informatie
of aanmelden: warmte@s-hertogenbosch.nl

IN EN UIT

Luc Pellis

‘Wil je je woning isoleren? Probeer
dat dan als blok te doen. Dat heeft
voordelen. Als je plannen hebt,
vertel ze ons dan. Wij kunnen jou
en je buren ondersteunen.’

‘ Van de buurten
kunnen we
leren’

Luc Pellis is sinds januari 2021
in dienst van de gemeente
’s-Hertogenbosch als projectleider energietransitie en de
opvolger van Marinus Jan Veltman.
‘Namens de gemeente ben ik
projectleider van 4 van de 5
proefbuurten; de wijk ’t Zand
heeft een eigen projectleider. Ik
neem de werkervaring mee die ik
de afgelopen jaren heb opgedaan

Onze buur Duitsland
aan het gas?
Klopt, als tussenstap. Want een kwart van de woningen
in Duitsland stookt nog olie. Door die woningen aan te
sluiten op het aardgasnet bereikt men een forse reductie van CO2. Ook Duitsland wil in 2050 van het aardgas
af. Natuurlijk roept dat wel discussie op over de vraag
hoe wenselijk de tussenstap is: waarom niet in één keer
naar fossielvrij?

in (offshore)projecten windenergie, ontwikkeling van grootschalige zonneparken en andere projecten op het terrein van
hernieuwbare energie. Ik ben lid/
vrijwilliger bij een energiecoöperatie in mijn woonplaats Tilburg.
Allemaal kennis en ervaring die
ik direct zal inzetten bij de proefbuurten! Samen met die buurten
wil ik de opgave ‘aardgasvrij’
doorgronden, de technische,

economische en sociale aspecten die dit met zich mee brengt.
De gemeente wil van de buurten
leren omdat niemand weet hoe
onze energievoorziening er in
2050 uit zal zien. Tegelijk moeten
we nu al aan de slag. Sterker: die
vijf buurten zijn al bezig!’
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Een flinke dosis zonne-energie!
Voor niets gaat de zon op. Geen wonder dat
we willen profiteren van de kracht van de zon.
Dankzij de snelle ontwikkeling van zonnepanelen is zonne-energie ook ruim beschikbaar.
TEKST Tjeu Cornet

Alexander Lubeck
projectgroep
De Opwekkers

Veel bewoners van Hintham hebben die panelen al.
Maar niet álle daken zijn daarvoor geschikt. Gelukkig wordt er gewerkt aan een collectieve voorziening voor wijkbewoners.
‘Het idee voor een collectieve aanpak komt uit het
Hinthamerpark,’ zegt Alexander Lubeck van projectgroep De Opwekkers, die voor Duurzaam Hintham op zoek is naar alternatieve energiebronnen.
‘De meeste huizen daar hebben prachtige rode
pannendaken die bovendien vaak niet richting zon
liggen. Die bewoners willen geen panelen op hun
dak, maar ze willen wel af van fossiele energie.’
Zo begon de zoektocht naar een geschikte locatie,
waar bewoners collectief en in eigen beheer zonne-energie zouden kunnen opwekken. ‘We hebben
gekeken of er flinke daken en stukken grond in de
wijk zijn, waarop we de komende jaren flink veel
zonnepanelen kwijt kunnen. Liefst ook op een manier die vriendelijk is voor de omgeving.
Net als op eigen dak
Dat kan allemaal alleen in goede samenwerking
tussen bewoners, eigenaren van grond en gebouwen, onder wie ook de gemeente. Een geschikte
locatie hebben we nu gevonden. Al hébben we ‘m
nog niet. Er zijn nog wat gesprekken nodig met belanghebbenden.’ Intussen wil Alexander wel alvast

verklappen wat zo’n collectieve voorziening voor de wijk kan betekenen.
‘Op een oppervlakte van 1 hectare
(100 x 100 meter) passen ongeveer
4.500 zonnepanelen. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, is
goed voor ongeveer 360 huishoudens (gelijk aan ongeveer 12 panelen

per huishouden). De kosten zijn praktisch gelijk aan de kosten van panelen op je eigen dak, zo’n € 200,- per
paneel.’
‘Er zijn meer modellen denkbaar,
maar dit is het idee. Het doel is dat
we met een collectieve voorziening
op grote daken of geschikte stukken

grond zonne-energie voor iedereen
in de wijk bereikbaar maken. En ook
dat we zo’n voorziening als wijkbewoners samen ontwikkelen en beheren. Maar het belangrijkste is dat
ons klimaat het niet toelaat we nog
langer dralen met het opwekken van
alternatieve energie.’

‘ Wij gaan voor duurzaamheid, stap voor stap’
In Hintham staan veel koopwoningen. Maar de
wijk telt ook een aanzienlijk aantal huurwoningen.
Vooral in de flats in het oosten en zuiden van de
wijk. De in totaal 800 huurwoningen zijn eigendom
van Woonstichting JOOST die ook woningen heeft
in Den Bosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Bernheze. Linda Tuijt maakt zich sterk voor de verduurzaming van al die woningen.
Coaches opleiden
Linda Tuijt: ‘Bij onze woonstichting staan duurzaamheid en betaalbaarheid met stip op één. Dat
is voor ons meer dan alleen de overgang naar
duurzame energie. We hopen in 2021 duurzaamheidscoaches op te leiden. Zij gaan samen met
bewoners kijken wat ze zelf al kunnen doen om
bijvoorbeeld energie te besparen. Maar we stimuleren bewoners ook tegels in de tuin te vervangen
door groen. We geven advies bij het vergroten van
de biodiversiteit, bijvoorbeeld door een vlindertuin
mogelijk te maken. En zelf proberen we zo veel
mogelijk onze woningen circulair te bouwen en te

Linda Tuijt
Adviseur duurzaamheid
Woonstichting JOOST
FOTO’S: Woonstichting
JOOST

onderhouden met gebruik van duurzame materialen.’
Restwarmte benutten
‘Natuurlijk willen we ook onze woningen voorbereiden op een toekomst met andere energie. Maar dat
is niet zomaar van de ene dag op de
andere mogelijk. Daar is veel voorbereiding en afstemming voor nodig
met de gemeente en natuurlijk met

bewoners. We zoeken voor aanpassingen altijd een geschikt moment.
Als bijvoorbeeld een dak aan vervanging toe is, wordt meteen isolatie
aangebracht. Maar er speelt meer. Zo
moeten we ook de urgentie tussen
onze verschillende complexen afwegen. Het moment waarop de wooncomplexen in Hintham aan de beurt
zijn, kunnen we nu nog niet aangeven. Maar stap voor stap verduurza-

men we onze hele woningvoorraad.
Dus ook onze woningen in Hintham
komen aan de beurt. Wanneer we
hier meer over weten zullen we dit
met onze huurders bespreken om
vervolgens tot een definitief plan
te komen. Woonstichting JOOST en
Duurzaam Hintham hebben regelmatig contact over de manier waarop Hintham kan verduurzamen en in
welk tempo.
‘Op dit moment kijken we samen of
het mogelijk is om warmte uit bedrijventerrein De Brand naar Hintham te brengen. Daar zit een gigantisch datacentrum dat restwarmte
over heeft. Zó veel dat je er een deel
van de wijk mee zou kunnen verwarmen. Of dat echt allemaal kan,
weten we nog niet. Het zijn allemaal
puzzelstukjes die de komende jaren
in elkaar gaan vallen.

Doe je mee?

Guus van der Hoeven
Stuurgroep
Duurzaam Hintham

Wil je meer weten over Duurzaam Hintham of wil je meedoen? Op dit moment zijn we
bezig met onderzoek naar de
mogelijkheden van isolatie van
woningen, alternatieve energiebronnen in de wijk, en de opslag
en distributie van deze energie.
Op allerlei manieren kun je je informeren en meedenken:

Kijk op onze website
duurzaamhintham.nl

Volg ons op:
instagram.com/
duurzaamhintham.nl

facebook.com/
duurzaamhintham.nl

Lees onze nieuwsbrief en
abonneer je via info@duurzaamhintham.nl

Lees ook onze berichten
in De Hint en Wijkkrant
Oost

Kom naar onze wijkbijeenkomsten en
praat met je buren
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Een energiecoöperatie in ‘t Zand
TEKST Tjeu Cornet
In ’t Zand is het zover. Hier is inmiddels een buurtcoöperatie die
alternatieve energie levert aan alle
bewoners die lid zijn. Met coöperatie ‘t Ecozand zet de wijk niet alleen
een flinke stap in de richting van
een aardgasvrije wijk. Minstens zo
belangrijk is dat wijkbewoners zelf
invloed hebben op hun energievoorziening in de toekomst.
’t Zand is de wijk die zich vanaf het
Essentgebouw langs het spoor uitstrekt naar de Tramkade. Net als
Hintham is ’t Zand sinds 2019 een
gemeentelijke ‘proefbuurt aardgasvrij’. Een groep actieve bewoners
maakte het plan Ecozand en de gemeente droeg dat voor bij het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Sinds
begin 2020 is een deel van de wijk
een landelijke Proeftuin Aardgasvrije
Wijken met 4,5 miljoen euro rijksgeld.
Bewoners betrekken
Leon van de Rijt is een van de actieve
bewoners in ’t Zand. ‘De afgelopen
jaren waren één grote ontdekkingstocht. Met als resultaat dat veel neuzen van wijkbewoners, gemeente,
corporaties, netbeheerder, etc. nu
dezelfde kant op staan. En zo’n bak
geld van het Rijk werkt natuurlijk
ook heel stimulerend. Tegelijk zijn de
rollen veranderd. Want de proeftuin
komt voort uit een wijkinitiatief, maar
is nu een project van de gemeente;
de gemeentelijke projectleider heeft
de regie. Ook het rijksgeld gaat regelrecht naar de gemeente. Maar wij
vinden onszelf de belangrijkste partner. Het is een spannende ontdekkingstocht hoe we in die constructie
samen resultaten gaan bereiken.
De oprichting van coöperatie Ecozand is echt een mijlpaal. Dit is wat
we wilden en het komt er nu ook:
energie in eigen beheer van bewoners! Maar we moeten ook zorgen
dat we behalve de leden van de coöperatie ook de andere bewoners bij
de wijk betrokken houden. Daarom
hebben we de bestaande wijkvereniging uitgebreid naar de hele wijk
zodat ook de proeftuin erbij hoort.
Terwijl de coöperatie de rol speelt
van collectief ecosysteem brengt de
wijkvereniging mensen ook samen
op andere en minder complexe on-

COLOFON

Deze wijkkrant is een
initiatief van Stichting Duurzaam
Hintham.
Samenstelling: Stuurgroep
Duurzaam Hintham
Eindredactie: Tjeu Cornet, Henk

Richard van Maarschalkerwaard
projectleider Zayaz
FOTO: Marc Bolsius

Bij Zayaz
staat de
deur open

l Fraaie silo’s langs
de Tramkade (‘t Zand).
FOTO Desiree Kramer

derwerpen, zoals de ontwikkeling
rond het spoor en de Bossche Delta.
‘Ik vind dat we er goed voor staan. Er
is geld om in de wijk van het gas af
te halen. De manier waarop is duidelijk, dankzij ons eigen plan Ecozand.
De gemeentelijke projectleider weet
wat hem te doen staat: de proeftuin
uitrollen in de wijk. Onze coöperatie
en onze wijkvereniging betrekken op
verschillende manieren de bewoners
bij de ontwikkelingen in de wijk.’ Kijk
voor meer informatie op: ecozand.nl/
buurtcooperatie-t-ecozand

Warmte-koudeopslag, maatregelen
tegen hittestress, waterbuffering,
circulair bouwen en slopen. Vooral in
nieuwbouwprojecten zet Zayaz in op
een scala aan duurzame voorzieningen.
In Hintham heeft de corporatie 128
woningen. Niet heel oud, maar ook
zeker niet nieuw. Hier ligt het accent
op isolatie. Richard van Maarschalkerwaard is projectleider bij Zayaz.
‘Met veel plezier werk ik op dit moment mee aan de landelijke proeftuin ‘aardgasvrije wijken’ in de wijk
’t Zand. Daar hebben wij veel woningen, dus daar gaan we kennis en
ervaring opdoen die we straks ook in
een wijk als Hintham kunnen toepassen. Met als uitgangspunt dat huurders er niet op achteruit gaan als wij
woningen verduurzamen. Liefst zien
we dat ze er zelfs op vooruit gaan,
dankzij lagere energiekosten.

Leon van de Rijt, actieve
bewoner in ’t Zand

‘Overweeg je in je woning een warmtepomp te
installeren? Informeer dan eerst of er plannen zijn voor
de aanleg van een warmtenet in jouw buurt.’

Eemers, Jan ten Hagen
Oplage: 3.500
Fotografie: Fotoburo Olaf Smit
Vormgeving: DEES Grafisch,
Désirée Kramer
Met dank aan de gemeente
’s-Hertogenbosch.
Kijk voor meer informatie op
duurzaamhintham.nl.

Heb je nog vragen?
Het duurzaam maken van onze
wijk gaat niet vanzelf. Heb je daarover vragen of opmerkingen, mail
ze ons via info@duurzaamhintham.nl.
De gemeente ’s-Hertogenbosch
heeft de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet en voorzien
van een antwoord. Kijk of jouw

vraag ertussen staat en of je met
het antwoord uit de voeten kunt.
Ga naar s-hertogenbosch.nl en kijk
bij ‘QenA aardgasvrij’

Raambiljet
Poster gevonden in deze krant?
Hang ‘m voor je raam!!!

Warmtenetten
Voorlopig wachten wij af welke voorstellen er komen van de wijk samen
met de gemeente, als het gaat om de
aanleg van warmtenetten of andere
vormen van energietransport. Als
daarover meer bekend is, spelen wij
er natuurlijk graag op in. Persoonlijk
vind ik dit heel interessante projecten, doordat bewoners en instanties
samen optrekken. Bij ons staat de
deur open!’
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Wat is het vervolg...?

De eerste stap naar een duurzaam Hintham is het besparen van energie. Dat doen
we door onze woningen zo goed mogelijk te isoleren, maar ook door bijvoorbeeld
zonnepanelen en zonneboilers aan te schaffen. Binnenkort start project NXT.
Zo weten we nog dit jaar welke maatregelen voor welke type woningen het
meest geschikt zijn, en wat de kosten zijn.

Rijksweg A2

Hintham Noord

Stadion FC Den Bosch
Tennisvereniging
Bastion Baselaar
Oud Hintham

Hinthamerpark
Hintham Zuid

FOTO Olaf Smit

Warmtenet
Bij een warmtenet stroomt water
door een netwerk van ondergrondse leidingen die zich vertakken naar
individuele, goed geïsoleerde woningen. Ook in dit geval wordt het water door een vloerwarming of laagtemperatuur convectoren geleid,
eventueel met behulp van een warmtepomp. Een warmtenet is vooral interessant als veel woningen dicht op
elkaar staan, en al helemaal als er ook
nog een bron in de buurt is die betrekkelijk warm water kan leveren. Daarmee komt een warmtenet in beeld
voor Hintham-Zuid. Een bron ligt mogelijk op De Brand: het koelwater van
een nieuw te bouwen datacenter.

TEKST Henk Eemers/Tjeu Cornet
Intussen denkt Duurzaam Hintham samen met
andere partijen na over het vervolg. Henk Eemers, voorzitter van de stuurgroep Duurzaam
Hintham, zet alles voor ons op een rijtje. ‘Welke
vormen van alternatieve energie zijn geschikt
om Hintham aardgasvrij te maken? En hoe
komt die energie in de woningen? In gesprekken met de gemeente en andere organisaties
komt voor de verschillende buurten in Hintham
een eerste globaal beeld naar voren.’
All-electric
Geschikt voor goed geïsoleerde woningen die
bovendien beschikken over vloerverwarming
of laagtemperatuur convectoren. Voor de
verwarming wordt gebruik gemaakt van een
elektrische warmtepomp. Dat kan een luchtwarmtepomp (met buitenunit) zijn of een bodemwarmtepomp (duurder en efficiënter). Zo’n
woning kan in principe helemaal zonder gas.
Deze manier van verwarming zou heel aantrekkelijk kunnen zijn voor de relatief jonge woningen in Oud-Hintham en Hintham-Noord.

Henk Eemers
stuurgroep
Duurzaam Hintham

En wat kost dat
dan allemaal?
Isoleren, nieuwe energiebronnen aanboren, een
andere infrastructuur. Dat gaat een hoop geld kosten. Het Economisch Instituut voor de Bouw schat
de kosten van de energietransitie per woning op
gemiddeld 40.000 euro, afhankelijk van de mate
waarin al maatregelen zijn getroffen.
Daar staat wel wat tegenover, zoals:

Bronnet
Een bronnet is een lokale, kleinschalige warmtevoorziening in de vorm
van een zeer laagtemperatuur warmtenet. Doordat er relatief weinig woningen op zijn aangesloten, spreekt
men ook van een mini-warmtenet.

•
•
•
•
•

Tjeu Cornet
stuurgroep Duurzaam
Hintham

lagere energiekosten
meer comfort (ook koeling)
gezondere woning (ventilatie)
waardestijging van de woning
afname CO2 uitstoot en dus
bijdrage aan het oplossen van
het klimaatprobleem.
Voor de financiering van de kosten
kunnen met name eigenaren van
woningen vooralsnog een beroep
doen op:
• groene hypotheken bij banken

Net als bij all-electric staat in elke woning een warmtepomp. Maar in plaats
van warmte uit de bodem of buitenlucht maakt deze pomp gebruik van
de warmte uit het water dat door het
bronnet wordt aangevoerd. Het bronnet kan ook gebruikt worden voor koeling van de woning. De bron van het
bronnet is vaak warmte-koude opslag
(WKO) of oppervlaktewater (aquathermie), maar de warmte kan bijvoorbeeld
ook van PVT-panelen komen.
Een bronnet kan op zichzelf staan,
maar deze mini-warmtenetten kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld
om (geleidelijk) een groot zeer laagtemperatuur warmtenet te vormen. Zo
zou in Hintham-Zuid een groot warmtenet kunnen worden gebouwd, maar
ook in Hintham-Noord of voor clusters
geschikte woningen in Oud Hintham
biedt dit systeem mogelijkheden.
Hybride oplossing
Net als bij all electric gebruik je hier een
warmtepomp, maar nu in combinatie

• een lening uit het nationaal
warmtefonds
• eigen spaargeld
• subsidies
Een duwtje of dwang…?
De overheid heeft zich tot doel gesteld
dat iedereen mee moet kunnen doen
en dat de energietransitie woonlastenneutraal moet zijn. Dat zal betekenen dat er extra geld van de rijksoverheid nodig is. Ook om bewoners in

met een verwarmingsketel. De ketel
springt bij op koude dagen en brandt
op duurzaam gas. Denk aan biogas
uit slib, resten van groente en fruit, en
dierlijke mest. Maar ook waterstofgas dat uit water wordt geproduceerd
met behulp van groene stroom. Beide
soorten gas kunnen zonder veel aanpassingen door het bestaande aardgasnet worden geleid. Deze hybride
oplossing zou interessant kunnen zijn
voor de oudere woningen in Oud-Hintham en het Hinthamerpark. Deze woningen kunnen moeilijk zodanig geïsoleerd worden dat zij geschikt zijn voor
all-electric of een warmtenet.
Hoe verder?
Er zijn dus verschillende mogelijkheden
om aardgasvrij te worden. We gaan nu
samen met de gemeente, deskundigen
en andere betrokkenen aan tafel om
te kijken wat de beste aanpak is voor
Hintham. Uiteindelijk komt er een uitvoeringsplan waarmee we samen aan
de slag gaan.

beweging te brengen.
Naarmate de tijd dringt is het ook denkbaar dat de overheid de teugels aantrekt.
Bijvoorbeeld met de verplichting om een
woning te verduurzamen als die van eigenaar wisselt. En al zal niemand verplicht worden maatregelen te nemen
of aan te sluiten op een warmtenet, de
overheid kan de prijs van aardgas via
de belastingen flink verhogen en zelfs
de (aard)gaskraan van een wijk of buurt
dichtdraaien.

