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We zijn binnen de wijk Bunders/Dotterveld ruim 1,5 jaar aan de slag om 
gezamenlijk te onderzoeken hoe we onze woningen en onze wijk kunnen 
verduurzamen om op termijn energieneutraal te worden en zonder aardgas  
te verwarmen. Met als doel ook in de toekomst op een prettige en 
comfortabele wijze te kunnen wonen en leven in onze wijk zonder daarbij  
het milieu te belasten. 

www.dec-oisterwijk.nl/smile

Het eerste driekwart jaar hebben we vooral 
aandacht besteed aan onderzoek, zowel onder 
de bewoners als t.a.v. mogelijke technische 
scenario’s voor toekomstige warmtevoorziening 
in de wijk en aan gesprekken met de wijkklank
bordgroep. In het tweede gedeelte hebben 

Duurzame warmtevoorziening in onze wijk
korte termijn
onderzoek buurtwarmtenet
Voor de korte termijn hebben we een vervolgonderzoek opgezet. In april starten we met een 
onderzoek naar de haalbaarheid van een buurtwarmtenet. Een mogelijkheid die in het eerder  
wijkonderzoek naar voren is gekomen als alternatief voor het huidige aardgas. 
We doen dit niet direct voor de gehele wijk, we starten in de omgeving van het Dotterveld.  
Vragen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder andere de volgende.
• Kunnen we deze buurt van warmte voorzien met een warmtenet, dat gevoed wordt door  

aardwarmte (bron) samen met eventueel energie uit de Voorste Stroom (aquathermie)? 
• Zo ja, wat vraagt zo’n warmtenet dan aan aanpassingen aan de woningen? 
• Wat zijn de kosten voor aanleg en gebruik van het warmtenet en wat zijn de kosten van  

de eventueel benodigde aanpassingen in de woningen? 
• Van wie wordt zo’n warmtenet? 
• Is het slim om dit te koppelen aan andere veranderingen in de wijk? 

We gaan dit samen met de bewoners uitzoeken. Zij krijgen een grote rol bij het bepalen van de  
vragen die beantwoord moeten worden en de voorwaarden waaraan zo’n toekomstig warmtenet  
moet voldoen.

lange termijn
meedoen aan landelijke  
Proeftuin Aardgaslose Wijken
Voor de lange termijn wil de gemeente 
Oisterwijk veel leren en ervaring opdoen met het 
aardgasloos maken van woonwijken. Daarom 
doet ze een aanvraag om mee te doen met de 
landelijke regeling Proeftuin Aardgaslose Wijken 
(PAW). Als voorbeeldwijk neemt de gemeente de 
wijk Bunders/Dotterveld, omdat er in deze wijk al 
veel is gedaan en veel mensen inmiddels aan de 
slag zijn met duurzaamheidsmaatregelen. Deze 
PAW is een langjarig programma (circa 8 jaar).

Wanneer deze aanvraag toegekend wordt, 
krijgt gemeente Oisterwijk een flinke financiële 
bijdrage om te besteden aan het verduurzamen 
van de woningen in deze voorbeeldwijk en 
het realiseren van een nieuwe aardgaslose 
warmtevoorziening. Daarnaast maakt de 
gemeente deel uit van een landelijk netwerk 
waarin kennis en ervaringen van andere wijken 
die meedoen aan het project, uitgewisseld 
worden.

In de zomer van dit jaar is bekend of Oisterwijk 
mee kan doen. De concurrentie is groot: er is 
plaats voor zo’n 25 wijken en de verwachting is 
dat veel gemeenten in Nederland proberen mee 
te doen aan dit programma.

we een start gemaakt met het opzetten en 
uitvoeren van acties en een dienstverlening 
waarmee we de bewoners kunnen ondersteunen 
met energiebesparing en het verduurzamen 
van hun woning. Veel mensen hebben daarvan 
gebruikt gemaakt (zie ook nieuwsbrief nr.3,  

te vinden op www.dec-oisterwijk.nl/smile). 
We zijn echter nog lang niet klaar; er moet 
nog veel gebeuren voordat we als wijk zonder 
aardgas toch comfortabel ons huis kunnen 
verwarmen. Gemeente Oisterwijk wil hiermee, 
samen met de bewoners, blijvend aan de slag. In 
2021 moet de gemeente door zgn. wijkplannen 
aan de landelijke overheid laten zien hoe alle 
wijken in Oisterwijk uiteindelijk aardgasloos 
gaan worden.

In de wijk Bunders/Dotterveld gaan we daarom 
verder met onderzoek en het uitwerken van 
mogelijkheden om woningen in deze wijk 
aardgasloos te verwarmen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van DECOisterwijk, 

gemeente Oisterwijk en Buurkracht.

Meer informatie: Jos Nij Bijvank (DECOisterwijk),  

06 20407317 of info@jnbpalo.nl

Voorste Stroom Buurtwarmtenet
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Wat hebben we de afgelopen 
1,5 jaar gedaan?

Stand van zaken  
SMILE-Bunders/Dotterveld

Starten of doorgaan met  
het verduurzamen van je woning
We gaan dus door met vervolgonderzoek naar alternatieven voor aardgas in de wijk.  
Welke ontwerp of scenario hier ook uitkomt, je kunt sowieso starten of doorgaan met het 
energiezuiniger maken van je woning.  
Het (beter) isoleren van je woning, het leggen van zonnepanelen en het koken zonder aardgas,  
etc., zijn maatregelen die onderdeel uitmaken van ieder ontwerp van de toekomstige 
warmtevoorziening. Bovendien leveren deze maatregelen je nu al een lagere energierekening op.
Weet je niet waar te beginnen, vraag een energieadvies voor je woning aan. Weet je al wat je wilt, 
bijvoorbeeld je woning isoleren of zonnepanelen aanschaffen? Doe dan mee aan acties die nog  
lopen tot juli 2020.
Of wil je wellicht de (tweede) auto eruit doen, maar toch af en toe de beschikking hebben  
over een (extra) auto? Dan is de Elektrische deelauto in onze wijk misschien interessant voor je.
Voor meer informatie over en/of het aanmelden voor deze mogelijkheden:  
kijk op www.dec-oisterwijk.nl/smile 

• Interviews bij 18 huishoudens over draagvlak en hun houding t.a.v.  
het verduurzamen van de eigen woning.

• Klankbordgroep gevormd en bijeenkomsten gehouden met als doel  
het maken van wenselijke en haalbare voorstellen, aanpak, enz. 

• Wijknieuwsbrieven met informatie over de aanpak en acties in de wijk.
• Onderzoek door CE-Delft over mogelijke en wenselijke scenario’s in  

de wijk Bunders/Dotterveld voor de inrichting van een toekomstige 
duurzame warmtevoorziening.

• Duurzaamheidsfestival op 28 september 2019 met workshops en acties 
over noregretmaatregelen, afgestemd op de verschillen in de wijk.  
Deze workshops/acties waren:
1. Energieadviezen aan huis door DECOisterwijk ➤ 18 aanmeldingen
2. WoonConnect: digitalisering van je woning en vervolgens  

zelf wijzigingen doorvoeren zodat direct zichtbaar wordt wat de 
consequenties zijn t.a.v. investeringen en energierekening  
➤ 10 aanmeldingen

3. Isoleren van je woning met spouwmuurisolatie actie  
➤ 12 woningen aangemeld

4. Zelf zonnestroom opwekken met ‘Zon op eigen dak’  
(met zonnepanelenactie), of ’ Zon op andermans dak’  
➤ 16 aanmeldingen

5. Elektrische deelauto ➤ 6 aanmeldingen
• Momenteel zijn 10 woningen gedigitaliseerd met WoonConnect.  

De bewoners van deze woningen gaan nu aan de slag met het maken  
van een keuze in verduurzamingsmaatregelen in hun woning.

buurkracht  
doe je samen

Buurkracht gelooft in de kracht van buren.  
De kracht om dingen samen mooier,  

beter, groener, veiliger of gezelliger te maken in  
de buurt. Buurkracht helpt buren in heel 

Nederland om hun buurkracht te ontdekken  
en te vergroten. Door mensen bij elkaar te 
brengen en ze te ondersteunen met tips,  

trucs en tools, zoals de gratis  
buurkrachtapp en de website  

buurkracht.nl 


