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p het VBO-congres NeVaCon gaat het natuurlijk 
over – zonder twijfel – de grootste transitie die de 
Nederlandse vastgoedmarkt de komende decen-

nia moet doormaken: circa 7.000.000 woningen van het 
gas af. Ze moeten over op andere, meer duurzame vormen 
van verwarmen. Tijdens het congres schetst Michiel Wig-
gers van adviesbureau Over Morgen in een van de ruim 
25 deelsessies hoe we die immense operatie kunnen reali-
seren. Voor Over Morgen is hij al ruim drie jaar bezig met 
deze materie: “Het grote gevaar van deze transitie”, opent 
hij, “is de ongekende schaal ervan in combinatie met de 
lange tijdshorizon. Het is zó groot dat je nauwelijks weet 
waar te beginnen en je krijgt bijna de neiging om in de ver-
gezichten te blijven hangen. Maar we moeten vooral kijken 
naar de te nemen stappen om dat vergezicht te halen.”

URGENTIE
“We moeten echt met z’n allen aan de bak. Eind maart 
kondigde het Kabinet aan dat Nederland binnen twaalf 
jaar stopt met de Groningse gaswinning. En vanaf 1 juli is 
er feitelijk een aardgasverbod voor nieuwbouwwoningen. 
Iedereen is wakker geschud. Gemeenten waren dat al 
langer, want sinds de decentralisatie in 2015 ligt bij hen de 
verantwoordelijkheid om de slag naar duurzame energie-
oplossingen te maken. Nu de urgentie is ingedaald, komt 
het aan op handelingsperspectief. Want wat kun je nu, 
als particuliere huizenbezitter, gemeente, netbeheerder, 
woningcorporatie? De oplossing zit ‘m in het opknippen 
van het vraagstuk. Zo kun je om te beginnen onderscheid 
maken in het gebruik van gas voor koken en verwarming. 
Voor het grote publiek is gas vooral synoniem met koken. 
Je staat elke dag aan het gasfornuis, je kijkt zelden naar 
de op gas gestookte verwarmingsketel. Maar: voor koken 
is feitelijk geen gas meer nodig. Dat is dus de eerste stap. 
Ik zou als makelaar altijd adviseren om bij een nieuwe 
woning met dito keuken meteen over te stappen op in-
ductiekoken, een no-regret maatregel.”

Elk jaar zo’n 200.000 woningen van het gas af. Dat is de bijna duizelingwekkende uitdaging waar Nederland 

tussen nu en 2050 voor staat. Het kabinetsbesluit om de Nederlandse gaswinning versneld te staken, heeft 

iedereen wakker geschud. De urgentie is er, maar gaan we het halen? En hoe dan? 

O

WAARDEVOLLE TIPS 
“Woningen gaan per definitie over geld en waarde. Je 
kunt op je vingers natellen dat de zogeheten transitiege-
reedheid van een woning in de loop der jaren een steeds 
grotere rol gaat spelen. Is de woning al nagenoeg klaar 
om van het gas af te stappen, of is zelfs al helemaal op 
een alternatief overgestapt? Dat is bij aan- en verkoop van 
belang. Als je weet dat een investering van misschien wel 
een halve ton noodzakelijk is om een woning transitiege-
reed te maken, dan is dat nogal belangrijk. Je kunt het een 
beetje vergelijken met de fundering die in sommige delen 

vol gas van het gas af.
maar hoe? en waar?
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van Nederland hersteld moet worden. Dat moeten kopers 
en verkopers natuurlijk weten. We hebben nu wel een 
energielabel dat iets zegt over de energieprestatie, maar 
in de praktijk ligt het verbruik vaak hoger en zegt het label 
maar weinig over de transitie naar gasloos. Met de hui-
dige krapte op de woningmarkt letten consumenten daar 
niet op. Het zou bij een woningverkoop veel beter zijn om 
aan te geven of deze transitiegereed is en daarmee klaar 
voor de toekomst. In dat laatste zit waarde. Waar zitten de 
kansen en bottlenecks? 

Een aansluiting op het Warmtenet of installatie van een 
warmtepomp zijn nu kansrijke en veelgebruikte alter-
natieven voor gasverwarming. Als makelaar zou ik bij de 
gemeente informeren wat de warmtetransitieplannen 
zijn voor verschillende wijken. Deze zijn vaak bezig met 

WAT WEL, WAT NIET?
“Bij oudere woningen wordt het lastiger. Die komen 
waarschijnlijk dan ook veel later aan de beurt. In die wo-
ningen kan het dus nog interessant zijn om een oude CV-
ketel te vervangen voor een nieuwe HR-ketel, In combina-
tie met extra isolatie levert dat een flinke besparing en 
dus geld op. Als makelaar moet je weten wàt wáár speelt. 
Adviesbureaus als Over Morgen maken samen met ge-
meenten, netwerkbeheerders en woningcorporaties tal 
van plannen over hoe en wanneer verschillende wijken 
en buurten gasloos kunnen zijn. We houden daarbij na-
drukkelijk rekening met mogelijke nieuwe technieken, 
als alternatief voor het Warmtenet en warmtepompen. 
Je wilt ruimte houden voor die innovatie. Maar wie gaat 
dit allemaal betalen? Ik denk dat we vooral moeten kijken 
naar de projecten die op korte termijn spelen en daar met 

Michiel Wiggers: “De gestapelde bouw uit de 

jaren 60 staat hoog op de lijst om op korte 

termijn aangepakt te worden, vaak door aan te 

sluiten op een collectief warmtesysteem. Daar 

kunnen gemeenten snel slagen maken. Dat 

geldt ook voor rijtjeswoningen uit de jaren 70, 

die weer geschikt zijn voor een individuele 

aanpak met isolatie en een warmtepomp. 

Woningen van na 2005 zijn vaak zelfs al zonder 

extra isolatie en met kleine aanpassingen 

gereed om met een warmtepomp te 

verwarmen”

vol gas van het gas af.
maar hoe? en waar?

warmtetransitieplannen waarin per wijk wordt uitge-
zocht wat het beste alternatief voor aardgasverwarming 
is. Zo staat de gestapelde bouw uit de jaren 60 hoog op 
de lijst om op korte termijn aangepakt te worden, vaak 
door aan te sluiten op een collectief warmtesysteem. 
Daar kunnen gemeenten namelijk snel slagen maken. Dat 
geldt ook voor rijtjeswoningen uit de jaren 70, die weer 
geschikt zijn voor een individuele aanpak met isolatie en 
een warmtepomp. Woningen van na 2005 zijn vaak zelfs al 
zonder extra isolatie en met kleine aanpassingen gereed 
om met een warmtepomp te verwarmen.”

een zo goed mogelijke kostenverdeling zien te komen. 
Het ministerie heeft een subsidiepot voor de eerste 20 
wijken die van het aardgas afgaan en waarschijnlijk kos-
tenneutraal getransformeerd worden. Maar laten we ons 
vooral ook realiseren dat er heel veel potentiële nationale 
werkgelegenheid en export van kennis uit voortkomt. En: 
veel gemeenten kijken bij de transitie naar duurzaamheid 
ook hoe ze per wijk de leefbaarheid etc. kunnen verbete-
ren. Dat opent ook weer andere financiële potjes. Om de 
klant het best mogelijke advies te geven, moet je goed 
weten wat er speelt. Dus steek je licht op, en integreer 
energieadvies nadrukkelijk in je dienstverlening.” ■


