
Een woning zonder gas? Dat kan!
Piet en Sonja de Feijter uit Breskens kunnen binnenkort in hun nieuwe appartement gaan wonen. Aan Grote Kade 27 in Breskens worden de 8 
appartementen bijna opgeleverd en het echtpaar kijkt er enorm naar uit. Bijzonder detail: hun appartement is zonder gasaansluiting gebouwd!

Nieuwbouw 
Piet: “Onze voormalige woning stond 
op de locatie waar de appartementen 
nu worden gebouwd. Het was een 
dienstwoning van Rijkswaterstaat 
die wij in 1975 hebben gekocht. We 
hebben er 42 jaar gewoond en toen 
onze kinderen de deur uit gingen, 
gingen we nadenken over onze 
toekomst hier. Je weet dat met het 
ouder worden bepaalde zaken minder 
goed gaan, zoals het traplopen. En 
omdat we op zo’n prachtige locatie 
wonen, willen we heel graag hier 
blijven. In onze oude woning zou 
dat lastig zijn en daarom hebben we 
gekozen voor slopen en nieuwbouw. 
Aannemingsbedrijf Fraanje kwam met 
een mooi plan voor 8 appartementen. 
We hebben gekozen om op de 
benedenverdieping te wonen. Het 
winkelcentrum, de bakker en alle 
voorzieningen die we verder nodig 
hebben, zijn dichtbij. Voor ons een 
mooie oplossing!” 

Alternatieven
Duurzaam energieverbruik, Piet 
houdt zich er al een paar jaar mee 
bezig. Hij heeft goed nagedacht over 
de toepassingen die hij graag in het 
nieuwe appartement wilde hebben: 
“Al een paar jaar houdt de toepassing 
van gas ons bezig. Je kookt ermee, je 
verwarmt je huis en water met gas. 
Allemaal gangbare manieren om met 
warmte om te gaan. Maar wij vroegen 
ons af of je ook zonder gas kunt. 

Veiligheid is voor ons een aspect, 
maar zeker ook duurzaamheid. We 
weten dat de gasbel in Nederland 
ooit leeg zal zijn en wil je dan gas uit 
bijvoorbeeld Rusland? Voor ons is dat 
geen optie in ieder geval. Toen ik op 
zoek ging naar alternatieven, kwam ik 
erachter dat die er zeker zijn. Eigenlijk 
weten we te weinig af van duurzaam 
energieverbruik, terwijl het helemaal 
niet moeilijk hoeft te zijn.”

Elektrische toepassingen
In de vorige woning hadden Piet en 
Sonja een CV-installatie die op gas 
werkte. Piet: “Ik ging op zoek naar 
een alternatief. Als je gas als bron 
verlaat, is het heel makkelijk te over 
te gaan op elektrische toepassingen. 
Ik ontdekte bijvoorbeeld de 
warmtepomp, of een CV-installatie 
die elektrisch gestuurd is, maar vond 

dat er nog te weinig ervaring mee is. 
Samen met Speedheat hebben we 
een elektrische vloerverwarming 
in het appartement gelegd. Deze 
verwarming is voldoende om het 
hele appartement te verwarmen. We 

zijn er nog niet helemaal uit hoe we 
het water willen laten verwarmen. 
We twijfelen tussen een elektrische 
boiler of een doorstroomverwarming. 
Die keuze maken we binnenkort. 
Daarnaast gaan we koken op inductie 
en hebben we glasramen in de voor- 
en achtergevel die zijn voorzien van 
elektrische verwarming. Dit hebben 
we gedaan vanuit het idee dat daar 
waar de koude binnenkomt, we 
deze direct tegenhouden. Ook deze 
verwarmingsbron zou voldoende zijn 
om het appartement te verwarmen.”

Energieverbruik
Energie staat bekend als een dure 
energiebron. Hoe pakken ze dat 
aan? “We willen ook onze energie 
duurzaam opwekken, maar wij 
komen dakoppervlakte te kort in het 
appartementsgebouw om 8 woningen 
van energie te voorzien. We kwamen 
in contact met Adri Neufeglise van de 
postcodecoöperatie. We krijgen nu 
energie geleverd via zonnepanelen die 
op andere daken liggen. Voor ons is 
het belangrijk om straks in het nieuwe 
appartement ons energieverbruik 

duurzaam in de hand houden. Per 
saldo hoeven onze elektrische 
toepassingen niet duurder te zijn. We 
hebben bijvoorbeeld als voordeel dat 
we geen onderhoud meer hoeven te 
betalen aan onze gas-CV-installatie of 
een warmtepomp,” legt Piet uit. 

Niet moeilijk
“Persoonlijk vond ik heel makkelijk 
om de overstap te maken en het 
gas vaarwel te zeggen. Ik heb veel 
tijd gestoken in het uitzoeken van 
alternatieven, dat komt er wel bij 
kijken. Maar het belangrijkste is 
dat je de barrière van gewoontes 
wil doorbreken. We hebben veel 
toepassingen die gangbaar zijn, zoals 
koken en verwarmen met elektrisch. 
Maar ik kwam erachter dat er veel 
alternatieven zijn, die je makkelijk 
kunt installeren.”

Een inspirerend verhaal, dat vinden 
de meeste mensen ervan. Sommigen 
vragen naar zijn verstand, vertelt Piet 
lachend. ‘We spreken elkaar over een 
jaar weer’, antwoordt hij ze dan wijs.
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