
Dordrecht aardgasvrij
Hoe gaan we dat doen?

De Drechtsteden 
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Nederland gaat van het aardgas af. Vóór 2050 gaan 
we over op andere, schonere warmtebronnen voor 
het verwarmen van onze gebouwen én voor koken 
en douchen. 

Ook in de regio Drechtsteden gaan we van start 
met de overgang naar aardgasvrij. 

Waarom gaan

we stoppen 

met aard- 

gas?
Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij 
en dat draagt bij aan de opwarming van 
de aarde. De opwarming zorgt ervoor dat 
ons klimaat verandert. We krijgen meer last 
van droogte, hitte en hevige regenval.
      

      Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt 
      voor een flinke afname van de CO2-uitstoot.
      En hoe minder CO2 in de lucht, hoe beter het 
      is voor het klimaat.

Hoe 
verwarm ik 
straks mijn 

huis?

De regio Drechtsteden heeft de alternatieven voor 
aardgas onderzocht. Er zijn twee mogelijkheden: 

Warmtenet 
Voor veel wijken in de Drechtsteden 
is een warmtenet op dit moment de 
meest kansrijke en goedkope 
oplossing.

Elektriciteit
In wijken waar geen warmtenet 
mogelijk is, worden huizen verwarmd 
met elektriciteit, bijvoorbeeld met een 
warmtepomp.

Er zijn daarnaast ook allerlei 
ontwikkelingen gaande op het gebied 
van groen gas en waterstof. 
Deze alternatieven zullen in de 
toekomst voor een beperkt deel 
worden ingezet in de gebouwde 
omgeving.

Op www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij kunt u het onderzoek van de 
Drechtsteden downloaden. Dat laat zien welke alternatieven per wijk in de 
Drechtsteden het meest voor de hand liggen. Het onderzoek geeft een eerste 
beeld en is nog niet definitief. Het vormt de basis voor de gesprekken die de 
gemeente met  bewoners gaat voeren over de verduurzaming van hun wijk. 
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Kan ik zelf 
al wat doen?

Wanneer 
wordt mijn 

huis aardgas-
vrij?

1   (Meer) energie 
       besparen 
       Bijvoorbeeld door uw huis 
       (verder) te isoleren. 

	 2   Inductiekoken 
 Kies voor een inductiekookplaat 
 als u uw keuken gaat vervangen.

3   Zonnepanelen 
Plaats zonnepanelen om 
(een deel van) uw elektriciteit 
duurzaam op te wekken.

Wanneer wijken aardgasvrij 
worden, is voor veel wijken 
nog niet bekend. Wel is er een 
indeling gemaakt in wijken 
waar voorbereidingen voor 
2030 starten en wijken waar de 
voorbereidingen na 2030 starten. 

In de Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof 
(Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste 
bestaande woonwijken waar gemeentes, 
woningcorporaties, HVC en Stedin samen 
beginnen met de voorbereidingen voor 
aardgasvrij. 

Op  www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij 
kunt u zien wat de indeling in wijken is.

Op www.regionaalenergieloket.nl vindt u alle informatie over verduurzamen 
van uw woning. Ook kunt u de huisscan doen om te kijken welke maatregelen 
voor uw huis geschikt zijn. 

U kunt alvast 
beginnen met de 
voorbereidingen 
voor aardgasvrij:

De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, 
maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Om deze overgang 
zo goed mogelijk te laten verlopen, werken in de Drechtsteden verschillende 
partijen samen zoals de gemeentes, netbeheerder Stedin, warmtebedrijf HVC, 
woningcorporaties, bedrijven en inwoners.

Op www.drechtstedenenergie.nl vindt u praktische  
informatie voor huiseigenaren, huurders en bedrijven. 

Meer info:

Energieakkoord Drechtsteden
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