
Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2022 

Utrecht aan zee is geen optie! - Arjan Damsteeg 

 

Voor welke categorie meld je je aan ?  

Burgerinitiatieven / Non-profit 

Geef in een quote van maximaal 1 regel jouw boodschap voor Molenlanden mee. 

Utrecht aan zee is geen optie!!  

 

Wat is jouw idee/activiteit? Korte omschrijving met eventueel beeldmateriaal, foto's, 

filmpje, tekeningen etc.  

Ik heb getwijfeld of ik mee wilde doen. Er woed een oorlog en als gevolg daarvan zijn er heel 
veel zorgen. Op basis van de vele ervaring die ik heb met verduurzaming en mijn passie voor 
het maken van Excel rekenbladen heb ik besloten toch een bijdrage in te dienen. De 
rekentool is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op de mogelijkheden van gas los 
voor de eigen woning.  
 
Begin 2021 begon ik de ontwikkelingen in Rusland te wantrouwen, en heb contact gezocht 
met een plaatselijk installatiebedrijf. Eerder had ik al eens een offerte aangevraagd voor een 
hybride oplossing. Ik wilde een aanvullende offerte voor het van gas los maken van onze 
woning. 
 
De kosten voor het van gas los maken van je woning verschillen aanzienlijk met die voor het 
vervangen van een gasgestookte cv-ketel. Gelukkig is er de mogelijkheid tot het afsluiten van 
een Duurzaamheidslening waarvan de rente nog steeds erg laag is. Het brengt meer op dan 
het kost! Voor ons mochten de maandlasten best iets hoger uitpakken, maar ook daar is een 
grens aan. In 2019 was ik al eens aan het rekenen geslagen, in de jaren daarna heb ik telkens 
weer nieuwe inzichten toegevoegd en dat heeft het rekenblad gemaakt tot wat het nu is. All-
Electric Ready betekent voor ons ook dat we de stroom die wie gebruiken plus de extra 
stroom die nodig is voor de warmtepomp zelf op willen wekken.  
 
Begin maart van dit jaar is de warmtepomp geïnstalleerd. In april werd ik gebeld door de 
importeur van de warmtepomp, die gevestigd is in Alblasserdam. Of het team van John 
Williams langs mocht komen voor een opname in het kader van All-Electric Ready wonen. 
Omdat ik verduurzaming van de gebouwde omgeving een warm hart toedraag was ik daar 
graag toe bereid.  
 
Toen het voorbereidingsteam van de promotieopname met John Williams mij vroeg of ik kon 
aangeven wat de voordelen van gas los zijn, heb ik de rekentool erbij gepakt. Het was eind 
juni 2022, de energieprijzen bereikte iedere week weer nieuwe recordhoogten. Het 
antwoord op de vraag die John Williams mij in de promotievideo stelde was dat het ons een 
voordeel oplevert van 300 euro per maand. Dat is per jaar 3600 euro. Dat had John niet 



verwacht. Mijn reactie daarop was dat je een rund bent als je niet met duurzaamheid stunt. 
De laatste berichten zijn dat ook John om is en gaat voor All-Electric wonen.  
 
Terug naar waarom het rekenblad zo interessant is: Het gaat in de basis uit van uw huidige 
gasverbruik per jaar. Dat laat zich eenvoudig omrekenen naar de hoeveel elektriciteit die 
hier voor nodig is om aan dezelfde warmtebehoeftevraag en warm tapwater te kunnen 
voldoen.  
 
Waarom vind je dat jouw idee/activiteit een duurzame bijdrage levert aan gemeente 

Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners? 

Mijn hoop is dat de rekentool eraan bijdraagt, dat inwoners van de gemeente Molenlanden 
het van gas los maken van hun woning serieus in overweging gaan nemen. Voor ons was het 
ook belangrijk dat we ons steentje wilde bijdragen bij het verminderen van de opwarming 
van de aarde. De situatie inmiddels zo alarmerend, dat we een wereld te verliezen hebben. 
U bent het die samen met ons het verschil NOG kunnen maken. Dit is een ‘BUITEN-KANS’! Ik 
hoop dat u met ons meedoet! 
 
Voor wie geïnteresseerd zijn geraakt in hoe het gesprek met John Williams verlopen is? Via 
de volgende link kunt u met eigen ogen zien hoe John heeft gereageerd op onze manier van 
van gas los koppelen van onze woning: https://youtu.be/XbkglhHgCS 
 

Bijlage(n)   

 

 

 

https://youtu.be/XbkglhHgCS

