
 



  

  

  

  

 



 



Tabel 1  

Geïnterviewde experts  
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Tabel 2   

Gebruikte narratieven tijdens de focusgroepen 

 
Narratief 1  ‘Onzekerheid in het nu’ 
 
‘Mijn naam is Tom en ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in een eengezinswoning, in een 
rustige wijk. Ik zit er aan te denken mijn huis beter te isoleren en een warmtepomp aan te schaffen, maar ik 
twijfel. Ik hoor op het nieuws steeds meer over aardgasvrije wijken, maar voor mijn eigen wijk heb ik nog geen 
plan gezien. Ik wil wel van het gas af. Ik vind het belangrijk voor het milieu en ik wil ook graag energie 

besparen. Als gas duurder wordt, gaat ook mijn energierekening omhoog. Bovendien is onze cv-ketel aan 

vervanging toe. Toch weet ik niet of dit het juiste moment is. Wat als een warmtepomp over 5 jaar goedkoper 
is? Of de gemeente toch besluit een warmtenet aan te leggen? Als ik nu investeer in een warmtepomp betaal 
ik misschien wel te veel. Het is ook nog niet verplicht om van het gasnet af te gaan.’ 
 

 
Narratief 2 ‘Collectief voor all-electric’ 
 
‘Ik ben Anna en woon in een oude woning aan de rand van de stad. De buurt waarin ik woon is de laatste 
jaren erg veranderd. Er wonen nu veel meer jongeren en gezinnen die veel ideeën hebben voor de buurt, voor 
het groen, afvalverzameling en ook voor de energievoorziening. Ze hebben een groep opgericht, ‘Duurzaam 
wonen’, en zetten zich in voor een volledig duurzame energievoorziening van de wijk. All-electric. Ze spreken 
veel met de gemeente, die goed naar hun wensen luistert. Dankzij ‘Duurzaam wonen’ is er nu een subsidie 
voor onze wijk voor het aanschaffen van een warmtepomp. Maar die subsidie is voor mij niet genoeg, dus ik 
zou dan ook een duurzaamheidslening moeten nemen. Moet ik dat wel doen?’ 
 

 
Narratief 3 ‘Gemiste kans in 2030’ 
 
‘Ik ben Sara, en ik woon samen met mijn vriend Lucas in een dorp net buiten de stad. De woningcorporatie 
heeft samen met de gemeente vijf jaar geleden alle huurwoningen op een laag temperatuur warmtenet 
aangesloten. Wij kregen toen een aanbod om mee te doen. Voor de gemeente is het natuurlijk voordelig om in 
een klap meerdere woningen te verduurzamen. De gemeente zou de aansluiting op het warmtenet betalen 
maar wij moesten wel zelf investeren om onze woning beter te isoleren.  Wij hebben toen nee gezegd. Die 
renovatie leek me zo’n gedoe en het was niet verplicht. Nu heeft de gemeente net aangekondigd dat over 3 
jaar onze wijk definitief van het gas af gaat. Er is nog maar een aantal huizen over die aangesloten zijn op het 
aardgas, dus het is voor de netbeheerder niet meer rendabel om het gasnet te onderhouden. De 
energiekosten zijn inmiddels ook flink opgelopen. We kunnen ons nog steeds laten aansluiten op het 
warmtenet, maar de aansluiting moeten we nu zelf betalen. En ook de isolatie van de woning. Lucas stelde 
voor te verhuizen, omdat het wellicht goedkoper is om een andere aardgasvrije woning te kopen dan te 
verbouwen.’ 
 

 
Narratief 4 ‘Gelukkig op groengas’ 
 
‘Mijn naam is Paul en ik woon in de binnenstad. Van die beweging naar aardgasvrij wonen heb ik niet veel 
meegekregen. Bij ons heeft de gemeente besloten om onze wijk op groengas aan te sluiten. Een warmtenet 
aanleggen in de oude binnenstad bleek niet mogelijk. Daarnaast zouden de kosten voor isolatie en het 
aanschaffen van een warmtepomp te hoog oplopen. Ik ben blij dat mijn huis kan blijven zoals die is. Ik weet 
dat groengas slechts voor een klein deel van de woningen beschikbaar is, dus ik prijs mezelf erg gelukkig. Het 



kost de meeste mensen veel geld en moeite om de woning geschikt te maken voor duurzame energie. Ik heb 
relatief weinig hoeven te betalen, vergeleken met de kosten die voor isolatie nodig zouden zijn geweest. Maar 
het voelt goed dat mijn bijdrage in een nationaal fonds terechtkomt dat bedoeld is om mensen die veel moeten 
betalen om aardgasvrij te wonen tegemoet te komen.’ 
 

 

 
Tabel 3  

Overzicht van besproken scenario’s tijdens de focusgroepen 

Scenario groep1 groep2 groep3 groep4 

 
niet  

pilotwijk 

niet  

pilotwijk 
pilotwijk pilotwijk 

 “Onzekerheid in het nu” (nu) ja ja ja ja 

“Collectief  all-electric”  (toekomst) nee ja ja ja 

“Gemiste kansen in 2030” (toekomst) ja nee nee ja 

“Gelukkig met groengas (toekomst) ja ja ja nee 

 

 

 



 
  



Kaartje 1   

Spreiding van woonplek van deelnemers (zwarte rondjes) en ligging van pilot-wijken (rode vlekjes). 

 



 
Tabel 4.  

Kenmerken van (de deelnemers in) de focusgroepen  
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