Aardgasvrij

Binnenkijken bij Dennis

Aardgasvrij wonen in Overvecht-Noord

❺
schutting te maken. En woningcorporatie Portaal heeft plannen om
het gebouw te voorzien van zonnepanelen. ‘Dan zijn er misschien wat
aanpassingen in mijn woning nodig,
maar dat vind ik geen probleem.’

TEKST EN FOTO EDDY STEENVOORDEN

❸
Overvecht-Noord

wordt

uiterlijk

in 2030 aardgasvrij. De gemeente
onderzoekt samen met woningcorporaties, Stedin, Energie-U en
bewoners hoe het aardgas het best
vervangen kan worden. Een klein
deel van de wijk is al aardgasvrij,
bijvoorbeeld het gebouw van woningcorporatie Portaal waar Dennis
van Elten woont. Een kijkje in een
aardgasvrije woning.

❶

1. Stadsverwarming

3. Koken gaat elektrisch

Het appartement is aangesloten op
stadsverwarming. Dennis: ‘In mijn
vorige woning keek ik steeds op de
thermostaat om te zien hoe warm
het was, nu let ik er vooral op of het
comfortabel aanvoelt. Mijn verbruik
valt mee, want ik krijg ieder jaar geld
terug. ’s Winters droog ik de was in
de badkamer bij de radiator, en ’s zomers zet ik lekker een droogrek in de
tuin.’

De vorige bewoners namen de inductieplaat mee, dus Dennis kocht
er zelf eentje. ‘Ik was gewend aan
koken op gas, maar omschakelen is
een fluitje van een cent. Ik zou niet
anders meer willen.’

5. Licht
Dennis zet zich als vrijwilliger in
voor veel organisaties. Hij zit voor al
zijn activiteiten vaak achter de laptop, bijna altijd in gezelschap van
zijn 17-jarige poes Garfield. ‘Het is
een kleine woning, maar ik heb het
hier prima naar mijn zin. Het enige
nadeel is dat ik overdag het licht aan
moet doen omdat de bomen aan de
overkant flink wat licht wegnemen.
Maar ja, groen is ook belangrijk.’

4. Tuin
De benedenwoning heeft een kleine,
fijne tuin waar Dennis graag werkt.
Hij hoopt binnenkort een nieuwe

❹

2. Meterkast
In de hal staat de meterkast met een
aantal verwarmingsleidingen en de
groepenkast voor elektriciteit. Toen
Dennis naar de Vreuchdenberchdreef verhuisde, was de woning al
aangesloten op stadsverwarming.
Nieuwe stadsverwarmingswoningen
krijgen waarschijnlijk een centrale
warmtemeter in de meterkast. ‘Voor
mij is het een handig opberghokje.’

Klimaatvriendelijke stad
Gemeente Utrecht werkt aan een klimaatvriendelijke stad. De overstap naar verwarmen en koken zonder
aardgas draagt daar aan bij. Dat doen we in Overvecht-Noord, en later ook in alle andere buurten.
Daarnaast werken we op twee andere manieren aan een aardgasvrije stad.
1. We isoleren woningen en gebouwen om energie te besparen en
2. we gaan alle elektra en warmte duurzaam opwekken.

❷

Kijk op www.utrecht.nl/overvechtaardgasvrij voor meer informatie over de plannen, en op
www.jouwhuisslimmer.nl/gasvrij-thuis om te zien wat je zelf in huis kunt doen om energie te besparen.
Dit is een bijdrage van de partijen die samen werken aan Overvecht-Noord aardgasvrij.
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