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Zonder gas koken: waarom moet dat?  
Hagerhof-Oost wordt gasloos. Dat betekent dat we onze woningen op een andere manier gaan 
verwarmen, maar ook dat we op een andere manier moeten gaan koken.  
 
Iedere situatie is anders. Dit document geeft een overzicht van de mogelijkheden.  
 
Zonder gas koken: hoe doe ik dat?  
Er is een aantal alternatieven voor koken op gas: 

- Elektrische kookplaat 
- Keramische kookplaat 
- Inductie koken 
- Houtvuur 

 
Eigenlijk is er maar één echt alternatief voor koken op gas. Dat is een inductie kookplaat of fornuis. 
De voordelen hiervan zijn:  

- Werkt snel en direct, het lijkt het meest op gas.  
- Energiezuinig: er gaat geen warmte verloren langs de potten en pannen.  
- Veilig: de plaat zelf wordt niet heet en schakelt uit als pan eraf gehaald wordt.  
- Gemakkelijk schoon te maken: het is een vlakke glazen plaat.  

 
Nadelen zijn er natuurlijk ook:  

- De pannen moeten een vlakke, niet te dunne bodem hebben. Wiebelt je pan als je hem op 
een vlakke ondergrond zet? Dan is die helaas niet geschikt om te koken op inductie. 
Daarnaast moeten de pannen magnetisch zijn, dus niet van aluminium gemaakt. Je kunt dit 
controleren door een magneetje tegen de onderkant van de pan aan te houden. Klikt de 
magneet aan de pan vast? Dan is de pan magnetisch en geschikt voor koken op inductie.  

- Mensen met een pacemaker moeten contact opnemen met cardioloog, omdat bepaalde 
typen pacemakers negatief beïnvloed worden door de werking van de kookplaat.  

 
Zonder gas koken: wat moet ik daarvoor doen?  
Voor het aansluiten van een inductie kookplaat/fornuis heb je drie opties: 

1. Normale stekker  
2. Op 2x 1 fase met Perilex stekker 
3. Op 3 fasen met Perilex stekker 

 
 
 
 
  



Welke optie past bij jou?  
Om de beste optie voor jou te kiezen, kun je het beste kijken naar je huidige kook-situatie. Heb je 
een standaard kookplaat met 4 pitten? Of een 90 cm breed fornuis met wokbrander en een 
heteluchtoven? Dat bepaalt hoeveel vermogen je nodig hebt. Voor alle situaties is er vervanging 
mogelijk. 
Bedenk in ieder geval dat het vermogen van een standaard 4-pits gaskookplaat 7,5 kW is. 
 
Optie 1: Normale stekker 
Het vermogen van een inductiekookplaat die is aangesloten met 
een normale stekker (foto rechts) is 3,6 kW (gaskookplaat: 7,5 
kW). Dit is de meest eenvoudige en goedkoopste manier van 
overstappen. Maar let op: de kookzones zijn bij deze optie niet 
tegelijk op vol vermogen te gebruiken. Dat komt omdat de 
meterkast niet voldoende elektriciteit kan aanbieden via een 
normale stekker. De kookplaat heeft een ingebouwde regeling 
zodat overbelasting wordt voorkomen.  

 
Werkzaamheden: 
- Kookplaat inbouw of vrijstaand aanschaffen 
- Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw 
- Pannen controleren en/of nieuwe pannen kopen 
- Stekker insteken 
 
 

Wil je meer mogelijkheden hebben, zoals meer kookzones, een 
wokbrander of een fornuis met oven, dan is meer vermogen nodig. Je hebt 
een Perilex stopcontact nodig waarop je de kookplaat aansluit (foto 
rechts).  
 
Optie 2: Op 2x 1 fase met Perilex stekker 
Het vermogen van een inductiekookplaat die is aangesloten op 2x 1 fase met een Perilex stekker is 
7,2 kW (gaskookplaat: 7,5 kW). Deze optie is geschikt voor woningen die een 1 fase aansluiting (1x 
25A) hebben bij Enexis. Dit geldt voor de meeste woningen. Je kunt via www.enexis.nl nagaan of 
dit ook geldt voor jouw woning.  
 
In dit geval kan een extra fornuisgroep (foto rechts) in de 
meterkast worden geplaatst waardoor het beschikbare 
vermogen wordt verdubbeld naar 7,2 kW. Daardoor wordt de 
kookplaat/fornuis op 2 zekeringen van 16A aangesloten. Wel 
moet dan de hoofdzekering worden verzwaard van 25A naar 35 
(40)A.  
 
Opmerking: een Perilex stopcontact past niet in een standaard inbouwdoos. Je moet hiervoor een 
opbouwdoos gebruiken.  
  

http://www.enexis.nl/


Werkzaamheden: 
- Kookplaat inbouw of vrijstaand aanschaffen 
- Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw 
- Pannen controleren en/of nieuwe pannen kopen 
- Extra fornuisgroep in meterkast plaatsen 
- Hoofdzekering verzwaren (gratis) 
- Leiding van meterkast naar keuken aanleggen voor Perilex 

stopcontact. Dit kan eventueel door de kruipruimte.  
- Perilex stekker aan kookplaat zetten 

 
Let op: de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een vakman. Een bekende van Leon 
heeft pas geleden een inductiekookplaat door een installateur laten aansluiten d.m.v. een Perilex 
stopcontact. Dit kostte 439 euro.  
 
Overigens heeft de verzwaring van de hoofdzekering geen invloed op de maandelijkse 
netwerkkosten.  
 
Optie 3: Op 3 fasen met Perilex stekker  
Het vermogen van een inductiekookplaat die is aangesloten op 3 fasen met een Perilex stekker is 
meer dan 10 kW (gaskookplaat: 7,5 kW). Let op: deze optie is 
alleen geschikt voor woningen die een 3 fasen aansluiting (3x 
25A; foto rechts) hebben bij Enexis. Je kunt via www.enexis.nl 
nagaan of dit ook geldt voor jouw woning. Als dat zo is, hoeft er 
geen extra fornuisgroep geplaatst te worden in de meterkast en 
ook de hoofdzekering hoeft niet verzwaard te worden. Je 
meterkast is dus direct klaar voor de aansluiting van de 
kookplaat.  
Als je geen 3 fasen aansluiting hebt en dit wel wil, kun je ervoor kiezen dit te laten aanleggen. Ook 
dit kan via www.enexis.nl.  

 
Werkzaamheden: 
- Kookplaat inbouw of vrijstaand aanschaffen 
- Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw 
- Pannen controleren en/of nieuwe pannen kopen 
- Leiding van meterkast naar keuken aanleggen voor Perilex 
stopcontact. Dit kan eventueel door de kruipruimte.  
- Perilex stekker aan kookplaat zetten 

 
Let op: de werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een 
vakman.  
 
Opmerking: de aansluiting van de Perilex stekker 25A en wandcontactdoos 
zijn niet gelijk aan de 16A uitvoering (foto rechts).  
 
  

http://www.enexis.nl/
http://www.enexis.nl/


Kosten 
De kosten voor de kookplaat lopen behoorlijk uiteen. Het is afhankelijk van merk, type, vermogen, 
speciale functies, etc. Grof genomen volgen nu de kosten per optie.  
 
Optie 1: Normale stekker 

• Kookplaat (afhankelijk van je keuze) 

 
• Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw: €50 - €100 
• Nieuwe potten en pannen: vanaf €40 

 
Optie 2: Op 2x 1 fase met Perilex stekker 

• Kookplaat (afhankelijk van je keuze) 
 
 
 
 

• Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw: €50 - €100 
• Nieuwe potten en pannen: vanaf €40  
• Extra groep in meterkast: €150 - €500 
• Hoofdzekering verzwaren: gratis 

 
Optie 3: Op 3 fasen met Perilex stekker  

• Kookplaat (afhankelijk van je keuze) 
 
 
 
 

• Evt. keukenblad aanpassen voor inbouw: €50 - €100 
• Nieuwe potten en pannen: vanaf €40 
• Evt. hoofdzekering verzwaren, indien geen 3 fasen aanwezig: €268,24 

 
  



Algemene tips 
- Vraag de verkoper van de kookplaat om de aansluiting te regelen, want een kundig iemand 

is op dit moment nauwelijks te vinden. Ze hebben het te druk voor kleine klussen.  
- Een deel van de potten en pannen zal bruikbaar zijn voor koken op inductie, maar een deel 

ook niet. Hoeveel en evt. welke speciale pannen (b.v. wok, rijststomer, wildpan) men nodig 
heeft is per gezin anders en dus zullen de kosten daarvan ook heel verschillend zijn. Een 
middagje winkelen zal je antwoorden geven.  

- Als je de pannen te snel opwarmt (door de inductie meteen op een hoge stand te zetten), 
kunnen de pannen krom trekken door de hitte. Daardoor hebben ze geen goed contact 
meer met de kookplaat. Dit kan een piep veroorzaken en in het ergste geval een scheur in 
je kookplaat.  

- Gebruik zoveel mogelijk CE-gekeurde apparaten. Let hierbij op dat het goede logo op het 
apparaat staat.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Een ander belangrijk punt is de keuze van bediening van de kookplaat. Het is natuurlijk een 
deel gewenning maar de een vindt tiptoetsen handig en de ander zweert bij draaiknoppen 
zoals bij het “oude” gasfornuis (zie foto’s).  

 
 
 


