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Binnen de wijk Bunders/Dotterveld zijn we inmiddels zo’n drie jaar bezig om met 
(informatie)bijeenkomsten en acties onze woningen en wijk zo te verduurzamen dat we 
uiteindelijk energieneutraal en zonder aardgas kunnen verwarmen. Met als doel in de 
toekomst op een prettige en comfortabele wijze te blijven wonen en leven in onze wijk, 
zonder daarbij het milieu te belasten.  

www.dec-oisterwijk.nl/smile

Wijkbijeenkomst 25 september

Deze nieuwsbrief is een uitgave van  

DEC-Oisterwijk en gemeente Oisterwijk.

Meer informatie: Jos Nij Bijvank (DEC-Oisterwijk),  

06 20407317 of info@jnb-palo.nl

De bewonerskerngroep wil graag in gesprek met alle bewoners van de wijk 
Bunders/Dotterveld om te horen hoe zij aankijken tegen een individuele of 
collectieve oplossing voor een nieuwe warmtevoorziening (i.p.v. de huidige 
cv-ketel op aardgas). De kerngroep organiseert daarom op 25 september 
een bijeenkomst voor alle bewoners van de wijk Bunders/Dotterveld. 

Stel dat we in 2030 gereed willen zijn met een nieuwe warmtevoorziening 
in onze wijk. Wat vinden jullie daarbij belangrijk, hoe willen jullie daarin 
ondersteund worden door de gemeente of andere organisaties, etc.? 

Naast het in gesprek gaan over een nieuw systeem voor het duurzaam 
verwarmen van onze woningen, besteden we op 25 september ook 
aandacht aan andere thema’s die wellicht in de wijk leven. Denk aan thema’s 
die goed aan elkaar te koppelen zijn zoals bijvoorbeeld groen & leefbaarheid 
en verkeer & veiligheid.  
 
Kort gezegd, hoe zien we een toekomstbestendig en fijn Bunders/Dotterveld 
zonder aardgas voor ons? Hoe creëren we samen een wijk waar we met zijn 
allen nu én in de toekomst graag wonen en leven?

Reserveer de datum van 25 september in je agenda
Kom naar de wijkbijeenkomst over de toekomst van onze wijk en praat,  
denk en doe mee!

Wijkbijeenkomst  
Bunders/Dotterveld

zaterdagmiddag  
25 september 2021

Veel wijkbewoners zijn de afgelopen jaren aan 
de slag gegaan met zonne panelen, spouwmuur-
isolatie, HR++-glas, etc. Daarnaast heeft een 
aantal bewoners een energieadvies gehad (via 
het Energie loket van DEC-Oisterwijk) of is aan 
de slag gegaan met de tool Woon Connect om 
hun woning te digitaliseren en daardoor inzicht 
in verduur zamingsmogelijkheden te krijgen.
 
De volgende stap
Om een volgende stap te maken, onderzocht 
de bewonerskerngroep uit de buurt Bunders/
Dotterveld welke aanpak/scenario voor het 
realiseren van een nieuwe warmtevoorziening 

Veel woningen aan de Durendaaldreef hebben 
inmiddels zonnepanelen

Samen in  
gesprek over  

het realiseren van  
een fijne en duurzame 

toekomst voor onze  
wijk zonder  

aardgas. 

zonder aardgas in de wijk mogelijk en wenselijk 
is. Moet iedereen daar individueel een oplossing 
voor vinden (bijvoorbeeld met een eigen warm-
tepomp) of is een collectieve oplossing met een 
warmtenet beter/slimmer? 
Hierbij is ook gekeken of onze woningen op een 
redelijke wijze te isoleren zijn, zodat we onze 
huizen met een lagere verwarmingstemperatuur 
(bijvoorbeeld 40-50 °C) comfortabel kunnen 
verwarmen. Ook is onderzocht of energie uit het 
water van de Voorste Stroom (aquathermie) een 
haalbare bron is voor een collectief warmtenet 
in onze wijk. Op de achterzijde van deze nieuws-
brief kun je meer lezen over deze onderzoeken.

Bewonerskerngroep Bunders/Dotterveld
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Is de Voorste Stroom geschikt als bron 
voor collectieve warmtevoorziening?

Krijgen we onze woningen passend  
voor een nieuwe warmtevoorziening? 

Eén van de kernvragen in de haalbaar-
heidsstudie naar een mogelijk collectief 
warmtenet is de vraag of er genoeg 
energie uit het water van de Voorste 
Stroom gewonnen (aquathermie) kan 
worden om als (basis)bron te dienen voor 
een collectief warmtenet. 

Hoe werkt zo’n warmtenet? 
In warmere periodes wordt energie gewonnen 
en opgeslagen in de grond om in de winter te 
gebruiken als basis voor de warmtevoorziening 
van onze huizen. Hierbij wordt een warmtepomp 
ingezet om de basistemperatuur van dit water 
(circa 20 °C) te verhogen naar een geschikte 
temperatuur (bijv. 40-50 °C) om via een warmtenet 
als verwarmingswater voor onze huizen te dienen.

De Voorste Stroom
Adviesbureau Iftechnologie onderzocht op verzoek 
van de bewonerskerngroep en in opdracht van de 
gemeente Oisterwijk de energiepotentie van de 
Voorste Stroom. Hoeveel energie kan op redelijke 
wijze uit het water gehaald worden en past dit bij 
de toekomstige warmtevraag van alle huizen in de 

We zullen onze woningen in de toekomst anders dienen te verwarmen. In ieder geval 
zonder aardgas. Ook de temperatuur waarmee we verwarmen zal waarschijnlijk veel lager 
zijn, omdat dit veel efficiënter is en meestal ook comfortabeler. Lukt dat echter ook op 
een redelijke wijze bij de woningen in onze wijk? Als we onze woningen met een lagere 
temperatuur willen verwarmen, dan zullen we onze huizen goed moeten isoleren om ook 
op koude dagen een comfortabel verwarmd huis te hebben. 

wijk Bunders/Dotterveld? Hierbij is de aanname 
gedaan dat de warmtevraag op termijn met 20%-
25% is verminderd door besparingen/isolatie e.d. 
vergeleken met de huidige warmtevraag. 

Eerste onderzoek positief
Met de watergegevens over meerdere jaren van 
de Voorste Stroom van Waterschap de Dommel 
voerde Iftechnologie verschillende berekeningen 
uit. Hieruit blijkt dat de thermische potentie 
(energie die je eruit kunt halen) van de Voorste 
Stroom voldoende is om als (basis)bron te dienen 
voor een collectieve warmtevoorziening in onze 
wijk. Of het echt rendabel is, is afhankelijk van 

het gekozen energieconcept, de werkelijke 
toekomstige warmtevraag en het aantal woningen 
dat is aangesloten op het warmtenet.

Verder onderzoek is nodig naar wat de daadwerke-
lijke afkoeling van het oppervlaktewater in de 
Voorste Stroom zal zijn en wat de consequenties 
zijn voor de ecologie in de Voorste Stroom. In een 
oriënterend overleg hierover met Waterschap de 
Dommel werd duidelijk dat zij positief aankijken 
tegen auqathermie. Wel zijn zij vooralsnog zeer 
voor zichtig zijn met het teveel laten afkoelen van 
het water in de Voorste Stroom. Nader overleg en 
onderzoek zal dus nodig zijn.

Warmte-camera en blower-doortest
We hebben twee huizen in onze wijk door 
een bouwkundig onderzoeksbureau laten 
onderzoeken. Een hoekwoning en een 2-onder-
1-kapwoning zijn onderzocht met een warmte-
camera en een zogenaamde blower-doortest. 
Met een warmtecamera is goed in beeld te 
brengen waar de koude plekken in een huis 
zitten en er dus warmteverlies is. Met een 
blower-doortest breng je de woning in een 

onderdruk (binnen een lagere luchtdruk 
dan buiten), waardoor lucht door 

alle kieren van buiten naar 
binnen stroomt. 

“Ik dacht  
dat mijn woning goed  

geïsoleerd was. Het zichtbaar 
maken van de aanwezige 
kieren is voor mij echt een  

eye-opener. Hiermee ga  
ik dan ook snel aan de slag.”

Michiel Werner  
(Burg. Verwielstraat)

Voorste Stroom Aanleg van een warmtenet

Foto van een woning met een warmtecamera 
en de woning (inzet) wordt in onderdruk 
gezet met de blower-doortest apparatuur

“De zolder zou  
eigenlijk opnieuw geïsoleerd  

moeten worden met aandacht  
voor nauwkeurige kierdichting.  

Ik heb echter eerst andere prioriteiten 
en ga daarom waarschijnlijk het 
trapgat naar de zolder met een 

(zwaar) gordijn afsluiten. Op de zolder 
komen we toch nauwelijks, dus  

heb ik met beperkte kosten  
toch snel winst.”

Jan van de Eijnde
(Biezenstraat)

Deze luchtstromen maken duidelijk waar kieren 
zitten, bijvoorbeeld bij de ramen, buitendeuren  
en aansluitingen van het dak op de muur.  
Zowel de eerder genoemde koude plekken als  
deze ‘valse’ koude luchtstromen zijn erg  
bepalend voor de warmtevraag in de winter.
   
Eye-opener
Uit het onderzoek bij beide woningen blijkt dat  
met beperkte investeringen flink winst te behalen 
valt. Hoewel de 2-onder-1-kapwoning redelijk goed 
geïsoleerd is, is de gasrekening (dus de warmte-
vraag) relatief hoog. Eén van de belangrijkste 
oorzaken is de aanwezigheid van flink wat kieren, 
waardoor veel koude lucht ongevraagd binnen-
komt. Dit is met beperkte kosten te verhelpen. 

Bij de hoekwoning valt flink wat winst te behalen 
met kierdichting in de gang, vooral bij de 
verschillende buitendeuren. Dat geldt ook voor  
de aansluiting van het dak op de muur, omdat er  
- ondanks dat het dak aan de binnenzijde geïso-
leerd is - veel koude lucht de zolder binnenkomt. 

Slimme en snelle aanpassingen
Uit berekeningen van mogelijke aanpassingen 
blijkt dat beide woningen met slimme, niet al te 
ingrijpende aanpassingen te verbeteren en te 
isoleren zijn. Met de verminderde warmtevraag 
die dit op zal leveren, zijn beide woningen 
comfortabel te verwarmen met een temperatuur 
van 40-50 °C (laagtemperatuur warmtesysteem).
Dit geeft een eerste indicatie dat de meeste 
woningen in onze wijk op een redelijke wijze 
geschikt te maken zijn voor een laagtemperatuur 
verwarmingssysteem zonder aardgas. Het maakt 
daarbij niet zoveel uit of dit een individueel 
warmtesysteem (eigen warmtepomp) of een 
collectief warmtesysteem (collectief warmtenet 
met centrale warmtepomp) is.


