
De komende jaren zet de gemeente Vlissingen stappen op 
weg naar een aardgasvrije gemeente. In 2050 willen we onze 
woningen op een zuinige, duurzame en comfortabele manier 
verwarmen. Dat is veel werk en dat kunnen we als gemeente 
niet alleen. Daarom gaan we samen met bewoners werken 
aan het besparen op aardgas. Door bijvoorbeeld te beginnen 
met goed te isoleren en daarna over te stappen naar hybride 
warmtepompen of CV-ketels. Deze verandering naar een 
andere manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. 

De gemeente Vlissingen heeft in 2021 een eerste Transitie-
visie Warmte opgesteld. Hierin staat hoe we de aardgasvrije 
toekomst per wijk of buurt nu voor ons zien. Elke vijf jaar 
wordt deze Transitievisie Warmte herzien. Als uw wijk aan de 
beurt is voor gepland onderhoud, kijken we of we meteen 
iets kunnen doen om de aardgasvrije toekomst dichterbij 
te brengen. Denk hierbij aan het voorbereiden van de infra-
structuur of besparende maatregelen. Dit doen we altijd in 
overleg met u. 

VLISSINGEN OP WEG NAAR AARDGASVRIJ 

SAMEN OP WEG NAAR  
AARDGASVRIJ WONEN

Het aardgasvrij maken van huizen 
is behoorlijk ingewikkeld. Om het 
overzichtelijker te maken, hebben we 
de weg naar aardgasvrij verdeeld in drie 
stappen. 

STAPPEN NAAR AARDGASVRIJ 

Huidige situatie Transitiegereed Aardgasvrij

Isoleren
Alternatieve  

warmteoplossing
Inzet van  

duurzame bronnen

CO2-neutraal

De eerste stap is isoleren. Alle energie die u niet gebruikt, hoeft u ook niet op te wekken. Door goed te isoleren, verbruikt 
u minder energie om uw huis te verwarmen. Naast het isoleren, zijn ventileren en elektrisch koken ook belangrijke 
maatregelen tijdens die eerste stap. Hiermee bespaart u energie, vergroot u het wooncomfort en bereidt u de woning 
voor op een aardgasvrije manier van verwarmen. Een woning die deze eerste stap doorlopen heeft, is klaar voor een 
aardgasvrije manier van verwarmen en is daarmee transitiegereed. 

Toekomstige 
oplossingen

De aardgasvrije toekomst zit vol 
met nieuwe ontwikkelingen. 
De gemeente Vlissingen zal op 

basis van deze nieuwe technieken 
om de vijf jaar de Transitievisie 

Warmte vernieuwen. In de 
tussentijd proberen we bewoners 

te helpen met oplossingen die 
sowieso goed zijn en waar we nu 

al mee aan de slag kunnen. 

Hybride warmtepompen

IETS ANDERS DAN AARDGAS? IETS ANDERS DAN AARDGAS? 

Sommige huizen in de gemeente 
Vlissingen zijn (nog) niet geschikt 
om helemaal van het aardgas af 
te gaan. Voor deze huizen is een 

hybride warmtepomp een goede 
optie, omdat het veel minder CO2 
verbruikt en weinig aanpassingen 

in de woning vraagt. In de toekomst 
verwachten we dat groen gas of 
waterstof een klein deel van de 

vraag naar aardgas kan vervangen, 
maar het aanbod zal beperkt zijn.  

In de gemeente Vlissingen kunnen we warmte halen uit andere bronnen dan aardgas. Hierbij is het belangrijk dat die an-
dere warmte realistisch en betaalbaar is. Op dit moment denken we aan drie verschillende oplossingen: volledig elektrisch 
verwarmen, lokale warmtenetten aanleggen en gebruik maken van duurzaam gas. 

Lokale 
warmtenetten

Woningen die redelijk dicht bij 
elkaar staan, kunnen verwarmd 

worden door een warmtenet. Een 
warmtenet bestaat uit buizen in 

de grond waarin warm water naar 
de huizen stroomt. Het water in 

die buizen kan verwarmd worden 
door bijvoorbeeld warmte uit 

oppervlaktewater of restwarmte van 
bedrijven of industrie te gebruiken. 
In de gemeente Vlissingen kunnen 

we in de toekomst mogelijk 
gebruikmaken van warmtenetten.  

Voor sommige huizen is 
een volledige elektrische 

warmtevoorziening een goede 
optie. Deze huizen maken voor 

hun verwarming gebruik van een 
elektrische warmtepomp en halen 

hun energie voor een deel uit 
zonnepanelen op het dak.  

Er zijn al nieuwbouwwoningen 
in de gemeente Vlissingen die op 
deze manier verwarmd worden. 

All-electric



TRANSITIEPADEN EN 
DE TRANSITIEKAART 
Per dorp en wijk in de gemeente Vlissingen is de aardgas-
vrije warmteoptie weergegeven op de kaart hiernaast. Hierbij 
is een eerste inschatting gemaakt van wat realistisch en be-
taalbaar is. Dus, de warmteoptie waarvan we nu denken dat 
die het meest kansrijk is. 

Wat gaan we de komende tijd doen? 

·         Isolatieaanpak voor de hele gemeente.  
We willen het isoleren van uw woning aantrekkelijk 
maken. Hiervoor bedenken we een plan, met eventuele 
subsidiemogelijkheden. 

·        Stimuleren van (hybride en elektrische) warmtepompen. 

·        Lokale kansen verder verkennen.  
We willen de wijkgerichte aanpak in de gemeente Vlis-
singen koppelen aan de warmtetransitie. Door te kop-
pelen met de projecten die al op de plank liggen, krijgen 
we meer voor elkaar. Het eerste wijkuitvoeringsplan 
stellen we op voor de Bloemenbuurt. 

Er zijn maatregelen die nu al genomen kunnen worden ter voorbereiding op het aardgasvrij maken van uw woning. Hiervoor 
zijn vaak subsidies beschikbaar. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl voor informatie over subsidies en regelingen. U kan 
ook contact met hen opnemen voor een gratis, onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies. Woont u in een 
huurwoning? Neem dan contact op met uw verhuurder of woningcorporatie. 

VOORBEREIDEN OP AARDAGSVRIJ WONEN

Stap over op  
elektrisch koken

Zorg voor voldoende 
ventilatiemogelijkheid

Isoleer het dak Isoleer spouwmuur Vervang enkel glas of 
oud dubbelglas door 

HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Meer informatie, tips en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan, vindt u op: www.vlissingen.nl/duurzaamwonen. U kunt 
ook de adressentool raadplegen. Hier kunt u zelf zien wat op dit moment de beste duurzame mogelijkheid voor uw wo-
ning of pand is. 

MEER INFORMATIE

http://www.vlissingen.nl/duurzaamwonen
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fovermorgen.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3D353b09c360384f52b40b321159891085&data=04%7C01%7Cmaureen.tersteege%40overmorgen.nl%7C869a854ce8fb40e52af308d9aa7161cf%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C637728227301445853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2cic5Nkw9j6HhGGLg6L5vup9nFHportA39rlXXHsy1o%3D&reserved=0



