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INHOUD DOET U MET ONS MEE?

We moeten verduurzamen
Dat we onze huizen en gebouwen moeten verduurzamen staat vast. Nederland 
moet in het jaar 2050 CO2-neutraal zijn. In 2030 moet er al 49% minder CO2 zijn 
dan in 1990. Vóór 2030 moeten meer dan een miljoen woningen van het aardgas 
af zijn. Eigenaren kunnen zelf kiezen hoe ze dat doen. Huurwoningen gaan in 
overleg tussen corporaties/particuliere verhuurders en bewoners van het gas af. 

Wij hebben vertrouwen dat we deze reis - met als eindbestemming een 
aardgasvrije wijk - samen maken. Samen - met u, uw buren, de gemeente, de 
verhuurders, Stedin, Duurzaam Bouwloket en andere partijen - is altijd 
gemakkelijker dan alleen. Doet u met ons mee? 

Astrid Janssen, wethouder Duurzaamheid, gemeente Amersfoort

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie, regio Amersfoort

Dorine Lommen, manager volkshuisvesting, Portaal

Monique Govers, directeur-bestuurder, Omnia Wonen

Benaissa el Hammadi, directeur assetmanagement Stedin
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achtergrond van een 
aardgasvrije wijk Schothorst-
Zuid.

Het voorstel 5
Gemeente, woningcorporaties en 
Stedin stellen voor om samen met 
Warmtebedrijf Amersfoort een 
warmtenet aan te leggen. De 
energielasten voor eigenaren en 
huurders worden gemiddeld niet 
hoger dan nu.

Tijdpad 7
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Uitleg over hoe Warmtebedrijf 
Amersfoort een warmtenet wil 
aanleggen en wat het betekent 
als u zich aansluit.

In de zomer van 2018 zijn we met elkaar aan de slag gegaan om Schothorst-Zuid van het aardgas af te krijgen. 

Er lag een flinke klus om uit te zoeken wat er moet gebeuren. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen 

over heeft. In dit tijdschrift hopen we op veel vragen antwoord te geven. 

Ook leest u over een voorstel dat wij u willen doen. Dit voorstel gaat over de aanleg van een warmtenet in 

Schothorst-Zuid. Om aan de slag te kunnen, moeten we de subsidies, contracten en vergunningen gaan 

regelen. Graag horen we van u wat u, als bewoners van Schothorst-Zuid, van het voorstel vindt. 

Jaarlijke kosten 17
Hier volgt inzicht in de kosten. 
Daarnaast twee voorbeeld-
berekeningen: van een 
eengezinswoning en een 
appartement.

Individuele oplossing: 
all-electric met warmtepomp  19

Informatie over hoe all-electric 
werkt en over het onderzoek 
bij tien voorbeeldwoningen.

Vandaag al beginnen! 22
Duurzaam Bouwloket 
informeert en adviseert over 
wat u nu al kunt doen.

Hoe gaan we verder? 23
De volgende stap is subsidie 
aanvragen bij het Rijk. Najaar 
2020 volgt dan het definitieve 
aanbod voor bewoners.

En verder...

Lees de verhalen van bewoners die al
energiebesparende maategelen getroffen 
hebben:



54

HET VOORSTEL

Als gemeente, woningcorporaties en Stedin stellen we voor om samen met 

Warmtebedrijf Amersfoort een warmtenet in de wijk Schothorst-Zuid aan te 

leggen. Van alle onderzochte mogelijkheden is dat de best haalbare en 

betaalbare oplossing om aardgasvrij te worden. U bepaalt zelf of u meedoet, 

en op welke manier en in welk tempo u uw woning isoleert. Als u liever een 

andere oplossing kiest (zoals all-electric), dan kan dat. 

Als gemeente, woningcorporaties en 
Stedin vinden we het belangrijk dat de 
zaken goed geregeld zijn. Daar moet u op 
kunnen vertrouwen. Daarom stellen we 
de volgende voorwaarden aan de aanleg 
van een warmtenet in Schothorst-Zuid:

De energielasten voor u als eigenaar of 
huurder zijn gemiddeld niet hoger dan nu. 

Voor veel huurders zijn onderhoud en 
afschrijving van de CV nu verwerkt in de 
huur. Bij de overstap naar een warmtenet 
worden huur en onderhoud van de 
warmteset onderdeel van de energie-
lasten. Uw verhuurder zal in dat geval hier 
afspraken over maken met u, zodat u niet 
dubbel betaalt.

Woningeigenaren betalen maximaal 
€ 2.000 als bijdrage in de aansluitkosten 
voor een warmtenet. We hopen deze 
kosten verder te kunnen verlagen. Voor 
woningeigenaren die dit bedrag niet 
kunnen betalen, zoeken we een oplossing 
op maat. Ditzelfde geldt voor mensen die 
onlangs een CV-ketel hebben gekocht.

Voor dit bedrag van maximaal € 2.000 
krijgt u ook de afsluiting van het gas, 
een inductiekookplaat, nieuwe pannen 
en de benodigde aanpassingen van de 
installatie in uw huis.

De temperatuur van het warmtenet is 
70 graden. Na aansluiting hoeft isolatie 
niet in één keer, u kunt dit stapsgewijs 
(laten) doen. Isoleren is goed voor het 
milieu en u bespaart energiekosten.

De bron van het warmtenet is zo 
duurzaam mogelijk. Eerst verwarmt 
Warmtebedrijf Amersfoort het warmtenet 
met gecertifi ceerde biomassa uit de regio. 
Zo snel mogelijk worden er andere 
warmtebronnen gebruikt, zoals warmte 

uit oppervlaktewater en aardwarmte. 

We zoeken met u en Warmtebedrijf 
Amersfoort naar mogelijkheden waarop 
deelnemers aan het warmtenet mee 
kunnen denken over het warmtenet, of 
mede-eigenaar van het warmtenet 
kunnen worden.

Het warmtenet gaat alleen door als 
voldoende bewoners deelnemen. 
Belangrijk om te weten is dat gemeente 
en woningcorporaties nog in gesprek zijn 
met Warmtebedrijf Amersfoort over het 
defi nitieve aanbod dat we u dit najaar 
doen voor uw woning of gebouw. Hierbij 
gaat het ook om de aansluitkosten en het 
tarief voor warmte. Om een betaalbaar 
aanbod te kunnen doen, hebben we 
subsidie van het Rijk nodig. Die subsidie 
kunnen we vóór 1 april 2020 aanvragen bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De Vuurtoren

De Plaatsen
De Koperhorst

WAT ER AAN VOORAF GING

Klimaatafspraken wereldwijd en in 
Nederland
In 2015 zijn 195 landen akkoord gegaan 
met een klimaatverdrag dat de uitstoot 
van broeikasgassen moet terugdringen. 
Om dat te halen, heeft Nederland de 
Klimaatwet vastgesteld. Hierin staat dat 
ons land in 2030 49% minder CO2-
uitstoot heeft dan in 1990 (en in 2050 
95% minder). De overheid, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties hebben in 
2019 het Klimaatakkoord gesloten. Hierin 
staat onder meer dat in 2050 zeven 
miljoen woningen en één miljoen 
gebouwen van het aardgas af moeten 
zijn. Dat gaat wijk voor wijk. 

Warmtevisie Amersfoort
Hoe gaan we dit in Amersfoort doen? 
Daar hebben we met veel partijen over 
gesproken, wat heeft geleid tot de 
Warmtevisie (2019). Hierin staan de 
uitgangspunten om aardgasvrij te 
worden. We kiezen voor schone, effectieve 
warmte met zo min mogelijk negatieve 
gevolgen voor het klimaat. We proberen 
de overstap voor iedereen betaalbaar te 
maken. De nieuwe warmtevoorziening 
moet betrouwbaar en in alle 
weersomstandigheden beschikbaar zijn. 
De energie wordt zo mogelijk lokaal 
opgewekt. Samen met bewoners en 
gebouweigenaren maken we 
wijkwarmteplannen. 

Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid
In een wijkwarmteplan staat hoe de 
betreffende wijk aardgasvrij wordt. 
Tijdens de startbijeenkomsten in de 
zomer van 2018 hadden we (bewoners, 
maar ook de gemeente, corporaties, 
Stedin) nog veel vragen: 
op welke manier kunnen we overstappen 
naar een duurzame manier van 
verwarmen, wat gaat het kosten, hoe 
pakken we het aan, wie doet wat? 
De afgelopen periode hebben we dit 
uitgezocht. De resultaten vindt 
u in dit tijdschrift.

In dit hoofdstuk leest u meer over de achtergrond van een aardgasvrije 
wijk Schothorst-Zuid.
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TIJDPAD

 Tip van Jan en Eva

“ Pak het stap-voor-stap aan en begin
  met iets wat je nu al kunt doen.”

Isolatie zorgt voor comfort en lage energierekening
Jan Zuilhof, Eva Herold en zoontje 
Harrie wonen aan het Ogierpad. Na 
aankoop van hun tussenwoning 
- 2,5 jaar geleden - moest het nodige 
worden opgeknapt. Die kans grepen 
ze aan om het huis heel goed te 
isoleren en zo veel energie te 
besparen.

YouTube en Google
“Aan de binnenkant van de gevel hebben 
we in alle vertrekken voorzetwanden 
geplaatst. Het dak heb ik met glaswol 
geïsoleerd. Isolatiemateriaal is niet zo 
duur en door veel zelf te doen, konden 
we kosten besparen. Ik deed alles voor

het eerst, maar met video’s op YouTube en 
Google kom je een heel eind”, vertelt Jan 
lachend. De (aluminium) kozijnen zijn 
vervangen door kunststofkozijnen met 
HR+++ glas. De vloer hebben ze laten 
isoleren.

Inductiekoken: snel gewend
Vorig jaar hebben ze hun keuken 
verbouwd. “We hebben voor elektrisch 
koken gekozen en dat werkt heel fi jn, 
beter dan verwacht. We zijn er snel aan 
gewend geraakt. Groot voordeel is dat 
het zo makkelijk schoon te maken is”, legt 
Jan uit. “En het is ook nog veiliger met 
kinderen.”

Lage energierekening en veel comfort
Wat levert dit nu allemaal op? Eva: “Eerst 
een behoorlijke puinhoop in huis, maar 
dan veel comfort én een lage energie-
rekening, nu nog zo’n 50 euro per maand. 
De negen zonnepanelen leveren net zo 
veel op als we verbruiken.” Jan voegt daar 
aan toe: “We hebben ongeveer € 17.000 
voor isolatie en nieuwe kozijnen 
uitgegeven en € 3.000 voor de 
lagetemperatuur vloerverwarming.” 
De keuze voor een warmtenet of 
warmtepomp is nog niet gemaakt. Eva en 
Jan wachten eerst af wat er bekend wordt 
over kosten, fi nanciering en subsidies. 

 Zomer 2018  Startbijeenkomsten Schothorst-Zuid (400 bezoekers): 
  informatie over de overstap naar duurzame warmte. Veel vragen over 

alternatieven voor aardgas, isolatiemaatregelen, kosten en 
onafhankelijk advies.

 November 2018  Informatiemarkt Schothorst-Zuid Aardgasvrij (500 bezoekers): 
  wat is een warmtenet, hoe werkt een warmtepomp en koken op 

inductie, welke isolatiemaatregelen en subsidies zijn er?

 Eerste helft 2019  Warmtevisie Amersfoort: 
  hoe gaat de stad over naar duurzame warmte?

 April 2019  Vervolgbijeenkomsten Schothorst-Zuid (400 bezoekers): 
  meer over warmtenet, all-electric, isolatie, ondersteuning en advies.

 Juni 2019  Marktconsultatie voor aanleg warmtenet: 
  welke marktpartijen kunnen een warmtenet aanleggen voor 

Schothorst-Zuid?

 Zomer 2019  Samen Duurzaam Deal tussen gemeente en corporaties: 
  afspraken over het onderzoek naar een aardgasvrij Schothorst-Zuid 

 November 2019  Intentieverklaring gemeente - Warmtebedrijf Amersfoort: 
  gericht op het uitwerken van concrete mogelijkheden warmtenet 
  voor de wijk Schothorst-Zuid

 December 2019  Oplevering plannen voor tien voorbeeldwoningen

 7 maart 2020  Informatiebijeenkomst. Presentatie voorstel aan de wijk.

 Voor 1 april 2020  Subsidieaanvraag indienen bij het Rijk.

 Eind juni 2020  Bekend of Amersfoort de subsidie krijgt van het Rijk.

 Najaar 2020  Gemeenteraad stelt het wijkwarmteplan voor Schothorst-Zuid vast. 
Warmtebedrijf Amersfoort doet defi nitief aanbod voor de woningen en 
start campagne om deelnemers te werven.

 2021  Start voorbereiding werkzaamheden

 2028  Warmtenet in de hele wijk gereed. Alle aangemelde huizen en 
gebouwen zijn aangesloten op het warmtenet en zijn aardgasvrij.
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DE WIJK SCHOTHORST-ZUID

Schothorst-Zuid bestaat uit drie buurten: De Vuurtoren, De Plaatsen en 

De Koperhorst. De wijk wordt begrensd door de ringweg, het spoor en 

het Valleikanaal. De grens tussen Schothorst-Zuid en Schothorst-Noord is 

het water (Koperwetering) ter hoogte van het winkelcentrum. Het 

winkelcentrum en kerkgebouw De Hoeksteen horen bij Schothorst-Noord. 

De wijk is grotendeels gebouwd tussen 
1970 en 1980. Alleen in De Vuurtoren is 
een deel van de woningen uit de jaren ’90. 
Er staan vooral rijtjeshuizen afgewisseld 
met appartementen (laagbouw). Veel 
huizen liggen niet aan de openbare weg 
maar aan een tegelpad. Parkeren kan op 
de centrale parkeerpleinen. In elke buurt 
ligt een groot grasveld. Er staan ook 
andere gebouwen in de wijk, zoals 
scholen, zorginstelling De Koperhorst en 
de Lidl. 

Eerste wijkwarmteplan
Schothorst-Zuid is de eerste wijk in 
Amersfoort waar een wijkwarmteplan 
voor wordt gemaakt. De keuze voor 
Schothorst-Zuid is gemaakt omdat:
•	 het een gevarieerde wijk is qua type 

huizen en de verdeling koop (57%) - 
huur (43%)

•	 alle corporaties hier woningen hebben
•	 er naast huizen ook grote gebouwen 

zoals scholen staan
•	 vóór 2028 een deel van de aardgas-

leidingen aan vervanging toe zijn 
•	 er gewerkt gaat worden aan de 

openbare ruimte (groen en 
bestrating), waardoor werkzaamheden 
zo veel mogelijk tegelijk kunnen 
worden uitgevoerd.

De Vuurtoren

De Plaatsen
De Koperhorst

Zonnepanelen leveren veel op
Samen met zoon Roger woont Gert 
van Bommel in een tussenwoning 
aan de Kattenbroekerweg. Hij heeft 
al veel maatregelen genomen: 
vloerisolatie, zonnepanelen, 
dakisolatie, dubbelglas. 
“Het is leuk om te zien hoe je nog 
milieuvriendelijker kunt leven en 
van het aardgas af kunt.” 

Temperatuur CV-ketel omlaag
Gert wil eigenlijk kiezen voor een warmte-
pomp. “Eén die mooi stil is, trillingvrij en 
het water verwarmt tot zo’n 55 graden.” 

Nu blijkt dat de isolatiewaarde van zijn 
muren erg laag is. “Ik ga me nog beraden 
of een warmtepomp dan wel de beste 
keuze is.” Na een tip op een bijeenkomst 
over aardgasvrij heeft hij de temperatuur 
van zijn CV-ketel van 80 naar 60 graden 
verlaagd. “En dat bevalt goed. Het duurt 
wat langer voordat het huis warm is, de 
warmte komt geleidelijker, de lucht is 
minder droog én het bespaart energie”, 
aldus Gert. 

Keuken is kouvanger
De aangebouwde keuken is een kouvanger. 

“Die moet dus nog goed geïsoleerd 
worden. En ik ga me beraden op eventueel 
meer zonnepanelen en betere ventilatie. 
Binnenkort gaan we elektrisch koken, dat 
staat al vast.” De vervanging van koelkast, 
vriezer en wasmachine voor 
energiezuinige apparaten levert veel 
energiebesparing op, net als led-
verlichting. “Mede door de aanschaf van 
zonnepanelen betaal ik nu ongeveer de 
helft van wat ik twee jaar geleden 
betaalde aan gas en licht, nog zo’n 
honderd euro. Mooi toch!” 

 Tip van Gert

“ Neem zonnepanelen. Dat is een maatregel 
 met een hoog rendement, zeker met de 
 nieuwste generatie zonnepanelen.”
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WIJKOPLOSSING: 
EEN WARMTENET
In dit hoofdstuk leest u wat een warmtenet is, hoe Warmtebedrijf Amersfoort 
een warmtenet wil aanleggen en wat het betekent als u zich aansluit.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een leidingnetwerk 
door een buurt, wijk of stad waar warm 
water doorheen loopt. Het water wordt 
centraal verwarmd en loopt via goed 
geïsoleerde leidingen - onder het 
straatoppervlak - door de stad, naar de 
wijk. Daar stroomt het naar de aangesloten 
huizen om deze te verwarmen. Na gebruik 
stroomt het water (dat dan is afgekoeld) 
terug om opnieuw verwarmd te worden. 
Dit is een manier van huizen verwarmen 
die in Nederland al bijna 100 jaar wordt 
gebruikt. Een warmtenet is een duurzame 
en betrouwbare manier om iedereen van 
warmte te voorzien, zowel voor de 
verwarming als voor warm water in de 
woning. In gebruik is het niet duurder dan 
gas. Dat is vastgelegd in de wet.

Slimme techniek
Er wordt slim gebruik gemaakt van de 
techniek. Zo wordt er niet méér warmte 
gemaakt dan door de wijk gevraagd 
wordt. In het warmtenet kan op 
verschillende plekken warmte worden 
ingevoerd. Is er ergens in de stad warmte 
over, dan kan die in het warmtenet 
worden gebruikt. Als er in de toekomst 
andere warmtebronnen gevonden 
worden of nieuwe duurzame technieken 
zijn om warmte te maken, dan kan deze 
duurzame warmte worden ingezet om de 
huizen te verwarmen. 

De druk en temperatuur van het water in 
de leidingen zijn te vergelijken met die in 
de verwarmingsinstallatie die nu uw 
woning verwarmt. Is uw huis goed of 
minder goed geïsoleerd, heeft u 

vloerverwarming of radiatoren, woont u 
in een appartement of een hoekhuis, dat 
maakt niet uit. Iedereen kan aansluiten op 
het warmtenet en zelf de keuze maken 
hoe de woning te isoleren. 

Groene warmte
Warmtebedrijf Amersfoort gebruikt 
duurzame alternatieven die het milieu 
niet of nauwelijks belasten. Zoals 
restwarmte van bedrijven, aardwarmte, 
zonnewarmte, warmte uit rioolwater of 
oppervlaktewater (aquathermie). Om de 
levering van warmte zeker te stellen, 
wordt er gestart met biomassa: 
warmte uit houtige reststromen uit 
Amersfoort en omgeving. 
Hiervoor wordt het grove snoeiafval uit 
tuinen, openbaar groen en bos- en 
landschapsbeheer gebruikt. Deze 
snoeiresten zijn niet te gebruiken voor 
andere doelen. Nu gaan deze resten naar 
andere steden en het buitenland om er 
daar warmte van te maken. 

Warmte met als bron biomassa kan snel 
harder en zachter worden gezet. In de 
zomer - als de vraag naar warmte klein is 
- kan de installatie zacht “draaien” of 
worden uitgezet. In de winter kan hij 
harder “draaien”. Bij het gebruik van 
biomassa wordt de lucht gefi lterd met de 
modernste technieken. Warmtebedrijf 
Amersfoort wil de stoffen die vrijkomen 
bij verbranding terugwinnen en circulair 
inzetten, bijvoorbeeld in kassen of in 
frisdrankfabrieken. Door het verwarmen 
van de wijk Schothorst-Zuid met een 
warmtenet besparen we meer dan 90% 
van de huidige CO2-uitstoot. Meer 

informatie over biomassa in Amersfoort 
vindt u op www.amersfoort.nl/biomassa.

Warmtebedrijf Amersfoort onderzoekt de 
inzet van aardwarmte (geothermie). Het 
bedrijf ziet aardwarmte als dé techniek 
om in de basisbehoefte van warmte te 
voorzien. Bij aardwarmte wordt gebruik 
gemaakt van de temperatuur die op 
ongeveer 2,5 km diepte aanwezig is. Warm 
water wordt omhoog gehaald en gebruikt 
om de huizen te verwarmen. Daarna gaat 
het afgekoelde water weer terug naar de 
diepte. Warmtebedrijf Amersfoort heeft 
de vergunning om hiermee te starten 
aangevraagd bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Zodra de 
vergunning verleend is, start het 
onderzoek naar de inzet van aardwarmte. 
De warmte uit de houtige biomassa 
wordt dan gebruikt als er tijdelijk veel 
warmtevraag is of als reserve. Daarnaast 
kijkt Warmtebedrijf Amersfoort samen 
met bedrijven hoe restwarmte kan 
worden ingezet. 

Huurwoning met zonnepanelen van de corporatie
Sinds 2017 woont Lillian van der 
Kamp met haar vijfjarige zoon in de 
Balladelaan, nét buiten Schothorst-
Zuid. Ze huurt de woning van 
de Alliantie en pakt alles aan om 
duurzamer te leven.

“Toen ik hier kwam wonen, lag er een fl yer 
op de mat om zonnepanelen op het dak te 
leggen. Dat heb ik meteen gedaan en zeker 
deze zomer heeft dat fl ink opgeleverd. De 
corporatie doet de investering en regelt 
alles, ik betaal een beetje meer huur”, 
vertelt Lillian. Ze was de eerste in haar 
straat. Inmiddels liggen de nodige daken 
vol met zonnepanelen, zowel bij de huur- 
als bij de koopwoningen. Lillian is klant bij 
een groene energieleverancier en heeft 

gekozen voor windenergie uit Zeewolde. 

Drie minuten douchen
 “Als huurder kun je zelf maatregelen 
treffen om energie te sparen. Zo hangt er 
bij ons een zandloper bij de douche. Dat 
was even wennen maar inmiddels lukt 
het me meestal om binnen drie minuten 
klaar te zijn.” Ze verwarmt alleen de 
begane grond, let op de temperatuur en 
heeft haar thermostaat zo ingesteld dat 
de verwarming uit staat tijdens haar 
werkdagen. 

Stenen eruit, groen erin
Toen Lillian hier kwam wonen, trof ze een 
volledig betegelde tuin aan. “Bij regen 
stond het snel blank. Ik heb de stenen 

eruit gehaald en er groen voor 
teruggeplaatst. Je merkt gelijk dat het 
regenwater nu goed wegzakt.” Inmiddels 
is het een ‘eetbare’ tuin geworden met 
fruit als aalbessen, aardbeien en bramen. 
“Zo leert mijn zoon hoe dit groeit. Samen 
met z’n vriendjes gaat hij regelmatig van 
alles plukken en lekker picknicken.”

Aardgasvrij? Graag!
Ze kan niet wachten tot haar woning 
wordt geïsoleerd, ook als dat iets 
huurverhoging betekent. “Het lijkt me zo 
fi jn om mijn huis duurzaam te verwarmen 
en een lekker geïsoleerd huis te hebben. 
Als hier een proef start om aardgasvrij te 
worden, meld ik me meteen aan. Ze 
mogen me morgen bellen.”

 Tip van Lillian

“Met korter douchen bespaar 
 je veel energie.”

CV-ketel op 70˚
Het warmtenet levert warmte op 70 
graden. Wilt u nu al weten wat dit 
betekent voor uw woning? Zet dan (in een 
koude periode) de CV-ketel op 70 graden. 
Als uw woning comfortabel warm blijft, 
dan is er in principe geen verdere isolatie 
nodig.  Wel zorgen isolatiemaatregelen 
voor lagere energiekosten per maand en 
meer comfort (minder tocht).
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Een warmteset is een goed geïsoleerde 
box met leidingen waar warm water 
doorheen stroomt om daarna het water 
van de radiatoren en het drink- en 
douchewater te verwarmen. U krijgt dus 
twee gescheiden watersystemen in huis: 
één van het warmtenet en één voor het 
water dat u in huis gebruikt.
De warmteset bestaat verder uit enkele 
metertjes en een apparaatje om het 
verbruik naar Warmtebedrijf Amersfoort 
te sturen, zodat de rekening voor de 
bewoner kan worden gemaakt. 
Per woning wordt bekeken waar de 
warmteset het beste op de 
verwarmingsinstallatie kan worden 
aangesloten. Bijvoorbeeld in de meterkast 
of op zolder. Soms moeten er extra 
leidingen worden aangelegd. Als dit nodig 
is, wordt dit vooraf goed met u 
doorgesproken en afgestemd.
Aansluiten op een warmtenet betekent 
dat er geen verbranding meer plaatsvindt 
in uw huis zoals bij verwarming op gas. 
Een koolmonoxidemelder is dus niet 
nodig. Het systeem is onderhoudsvrij en 
veilig. De warmteset blijft eigendom van 
Warmtebedrijf Amersfoort. Dit betekent 
dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud en eventuele vervanging. Het 
is dus niet meer nodig om een CV-ketel te 
vervangen of te onderhouden. 

Waterstof of groen gas
De zoektocht naar alternatieve 
warmtebronnen is volop in ontwikkeling. 
Zo wordt - in Nederland maar ook 
daarbuiten - onderzocht of hernieuwbaar 
gas (waterstof of groen gas) mogelijk is 
voor verwarming van panden. Dit soort 
oplossingen is de komende jaren beperkt 
inzetbaar en kostbaar. Daarom passen we 
dit alleen toe als all-electric of aansluiting 
op een warmtenet onmogelijk is.
Op www.stedin.net vindt u een folder 
over waterstof in de gebouwde omgeving.

Warmtenet in Schothorst-Zuid
Het warmtenet komt in de hele wijk te 
liggen. Voor Schothorst-Zuid komt dit 
neer op ongeveer 14 kilometer 
leidingwerk: 4 kilometer hoofdleidingen 
en 10 kilometer distributieleidingen 
(naar de huizen toe). De buizen zijn 18 tot 
25 centimeter dik en liggen 60 tot 100 
centimeter onder de grond. Als 
huiseigenaar bepaalt u zelf of uw huis 
wordt aangesloten op het warmtenet. 
Huurt u een woning, dan bepaalt de 
eigenaar (woningcorporatie of 
particuliere verhuurder) dat. 
Woningeigenaren die ervoor kiezen om 
niet aangesloten te worden op het 
warmtenet, moeten op een andere 
manier hun woning aardgasvrij maken, 
bijvoorbeeld met een all-electric systeem.

Het hoofdnet wordt aangesloten op de 
duurzame energie-installatie op 
bedrijventerrein De Hoef. Het water dat 
door het hoofdnet stroomt, krijgt een 
temperatuur van 90 graden. De buizen 
van het hoofdnet kunnen rechtstreeks 
worden aangesloten op grote gebouwen, 
zoals scholen of appartementen-
complexen. De temperatuur en druk in 

het hoofdnet zijn te hoog voor woningen. 
Daarom wordt het hoofdnet aangesloten 
op een warmteoverdrachtstation. Dit is 
een soort transformatorhuisje waar de 
temperatuur en druk worden bijgesteld. 
De temperatuur van het water dat naar de 
woningen gaat, is maximaal 70 graden. 

In een warmteoverdrachtstation staan 
pompen die ervoor zorgen dat de warmte 
van de hoofdleidingen aan de 
distributieleidingen wordt doorgegeven. 
Het huisje kan in dezelfde steen worden 
gebouwd als de huizen in de directe 
omgeving. Het kan ook een functie in de 
wijk krijgen: bijvoorbeeld als zitplek of 
met een afdak voor een fietsenstalling. 
Ook kunnen er struiken of ander groen 

omheen komen te staan. Dit wordt in 
overleg met de buurt en de gemeente 
bepaald. De meest logische plaats voor 
deze huisjes is ergens op de centrale 
parkeerpleinen. Als de hele wijk overstapt 
op een warmtenet, zijn er voor 
Schothorst-Zuid twaalf 
warmteoverdrachtstations nodig. 

Wat betekent aansluiting op het 
warmtenet voor een woning? 
Voor aansluiting op het warmtenet zijn in 
huis geen grote aanpassingen nodig. De 
verwarming van de huizen gebeurt met 
de bestaande radiatoren. Er is geen 
CV-ketel meer in huis. In plaats van een 
CV-ketel krijgt u een warmteset (ook wel 
afleverset genoemd) in huis. 

De geplande warmtenetleidingen in Schothorst-Zuid

Voorbeelden van een warmteoverdrachtstation

Voorbeeld van (de binnenkant van) 
een warmteset

Biomassa

Aardgas

CO2 - uitstoot bij verwarmen van Schothorst-Zuid

minder dan 10%

100%
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De aansluiting op het warmtenet loopt bij 
de meeste mensen van de stoep tot de 
gevel. Dat betekent dat de ondergrondse 
buis door de voortuin loopt. Als de 
aansluiting klaar is, wordt de voortuin 
weer hersteld. Van de gevel lopen de 
leidingen naar de meterkast of omhoog 
naar de zolder. Dit is afhankelijk van het 

type woning. Tijdens de werkzaamheden 
(ongeveer 3 weken) blijven de huizen en 
gebouwen bereikbaar en bewoonbaar.

Invloed en inspraak 
Warmtebedrijf Amersfoort wil bewoners 
betrekken bij het warmtenet in de wijk. 
Op dit moment wordt hiervoor het 

volgende onderzocht: kunnen bewoners 
inspraak krijgen via een deelnemersraad 
en kunnen zij fi nancieel meedoen middels 
groencertifi caten? Als Warmtebedrijf 
Amersfoort u dit najaar een defi nitief 
voorstel tot aansluiting doet, hoort u hier 
meer over.VvE Bohortplaats: wat kan er en wat kost het?

René Koemans woont sinds 2002 in 
een appartement aan de 
Bohortplaats, de laatste fl at aan de 
Kattenbroekerweg. Hij woont daar 
samen met zijn jongste zoon. In 
eerste instantie huurde hij van 
de Alliantie, in 2016 heeft hij het 
appartement gekocht.

Sinds vorig jaar is René bestuurslid bij de 
Vereniging van Eigenaren (VvE). Van de 
bewoners is 2/3 huurder en 1/3 eigenaar. 
“In 2004 is er een grote renovatie geweest 
en zijn alle woningen naar de standaard 
van toen geïsoleerd. Ook is er dubbelglas 
geplaatst”, vertelt hij. 

Positief over warmtenet
Het idee om over te stappen op duurzame 
warmte juicht René toe. “Ons apparte-
mentencomplex heeft blokverwarming. 
De centrale ketel draait nu nog op gas. We 
gaan kijken naar de mogelijkheden om 
over te stappen op een warmtenet. Daar 
staat het bestuur van de VvE positief 
tegenover. Verdere verduurzaming van de 
fl ats is best ingewikkeld. We moeten 
kritisch kijken wat er kan en wat het kost. 
Kunnen we bepaalde maatregelen 
betalen of moet de bijdrage voor de 
bewoners dan omhoog?”

Keuzes maken
Als VvE moet je rekening houden met het 
meerjarenonderhoudsplan, de bijdragen 
van de bewoners en de uitgaven die al zijn 
gedaan maar nog niet zijn afgeschreven. 
René: “Zo is het logisch om het plaatsen 
van zonnepanelen te combineren met 
dakisolatie. Als het dak nog niet is 
afgeschreven, is dat lastig. Gesprekken met 
de gemeente en experts helpen om goed 
op de hoogte te blijven en ons voor te 
bereiden op de volgende duurzame stap.”

 Tip van René

“ Als fl atbewoner kun je je steentje bijdragen 
 door de verlichting te vervangen door led 
 en elektrisch te koken.”

Aardgasvrij met aansluiting op warmtenet 70˚

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
 € 1.200

€ 7.500

--

€ 12.500

Eenmalig € 2.000
(inclusief electrisch 
koken)

Vloerisolatie*
€ 1.400

Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Aansluiting warmtenet

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Aansluiting op warmtenet, verwijderen CV-ketel

Fase 2 - Isolatiemaatregelen zijn niet noodzakelijk, maar zorgen wel voor 
minder energiekosten per maand

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
€ 1.200

€ 7.500
€ 12.500

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

Vloerisolatie*
€ 1.400

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Stapsgewijs alle isolatiemaatregelen

Fase 2 - Eventueel energiebesparende radiatoren en plaatsen zonnepanelen

Fase 3 - Warmtepomp, elektrisch koken, verwijderen CV-ketel

Ventilatie
€ 3.800

Isolerend HR+++ glas*

€ 7.500
€ 12.500

Vloerisolatie*

* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk

€ 2.000

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Alle maatregelen worden tegelijk uitgevoerd 

Warmtepomp*Warmtepomp*

Complete schil-isolatie*
€ 40.000

Wilt u besparen op uw jaarlijkse 
energierekening én comfortabeler 
wonen? Gemeente Amersfoort biedt 
dit jaar gratis advies over praktische 
energiemaatregelen. We starten met 
deze actie in Schothorst-Zuid. 

Een gesprek met een energieadviseur 
duurt ongeveer een uur en is bij u thuis. U 
hoort dan hoe u snel energie kunt 

Snel energie besparen? De energiecoach helpt!
besparen en u ontvangt de gratis 
Amersfoortse Energiebox. Hierin zitten 
producten om energie te besparen, zoals 
een ledlamp, radiatorfolie en een 
tochtstrip.

U maakt een afspraak via 
www.amersfoort.energiebox.org of 
telefonisch via 033-3039890.

Voorbeeld van een gevelaansluiting, deze 

wordt nog afgewerkt.
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JAARLIJKSE KOSTEN

De kosten om aan te sluiten op het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort bestaan uit verschillende onderdelen. 

Over de eenmalige bijdrage voor de aansluiting vindt u informatie in ‘Het voorstel’  (pagina 5). Naast de eenmalige 

bijdrage houdt u de jaarlijkse energiekosten. 

De komende maanden wordt het 
warmtenet tot in detail doorgerekend. 
De hier genoemde bedragen en tarieven 
kunnen dus nog veranderen, maar geven 
alvast een beeld wat het voor u kan 
betekenen. Als het volledige fi nanciële 
plaatje duidelijk is, doet Warmtebedrijf 
Amersfoort een defi nitief aanbod aan u.

Tarieven
De warmtelevering van Warmtebedrijf 
Amersfoort valt onder de Warmtewet. De 
Warmtewet geeft consumenten extra 
bescherming. Zo wordt een betrouwbare 
levering gegarandeerd, een redelijke prijs 
voorgeschreven en goede service 
verwacht. De Warmtewet bepaalt de 
maximale tarieven.

Twee voorbeelden
Op basis van de tarieven zijn twee 
voorbeeldberekeningen gemaakt. Zo kunt 
u zien wat aansluiting op het warmtenet 
ongeveer betekent voor de energielasten. 
Deze berekeningen zijn gebaseerd op: 
•	 Het gemiddelde verbruik van gas in 

Schothorst-Zuid.
•	  De tarieven voor gas, CV-onderhoud 

en afschrijving zoals vastgesteld door 
de Autoriteit Consument en Markt. 

•	  Een infl atie van 1%.
•	  Een stijging van de energiebelasting 

op gas tot 2026 van €0,10 per m3, 
zoals vastgelegd in het 
Klimaatakkoord.

Voor veel huurders zijn onderhoud en 
afschrijving van de CV-ketel nu verwerkt 

Stem van bewoners belangrijk
Tien jaar wonen Herman en Wilma 
Koolstra in hun tussenwoning aan 
het Koning Nobelpad, nu nog met 
hun twee kinderen. Ze zijn erg 
benieuwd naar het voorstel van de 
gemeente om de wijk duurzaam te 
gaan verwarmen. “Een warmtenet 
moet wel concurrerend zijn, ook op 
langere termijn”, vindt Herman.

Hij interesseert zich enorm voor de 
verschillende technieken en 
mogelijkheden voor aardgasvrij. “Ik kan 
ongeveer uitrekenen wat een maatregel 
bespaart. Toch blijft het lastig om dat 
precies te bepalen, door onze wisselende 
gezinssamenstelling en ook de warme 
winter die we nu hebben.” 

Snel rendement-maatregelen
Wilma vertelt dat de vorige eigenaar het 
dak al grotendeels van binnen had 
geïsoleerd. “Ook was er dubbelglas 
geplaatst, maar niet de hoogwaardige 
kwaliteit die nu gangbaar is. We hebben 
de afgelopen jaren eerst de maatregelen 
genomen die snel rendement opleveren, 
zoals vloer- en spouwmuurisolatie.” 
Tijdens een verbouwing zijn overal de 
kozijnen vervangen en is er HR++-glas 
geplaatst, ook in de openslaande 
tuindeuren.

Deuren nog aanpakken
“Beneden zijn we zo goed als klaar”, gaat 
Herman verder. “Alleen de voordeur en 
achterdeur nog, daar komt echt heel veel 

kou door.” De verlichting is vrijwel overal 
led. Op het dak zijn aan de voor- en 
achterkant zes zonnepanelen gekomen, 
wat een forse daling van de 
elektriciteitsrekening oplevert. Op de 
eerste verdieping komt nog HR++-glas.

Stem van bewoners
Herman is lid van de wijkraad en heeft 
zich aangesloten bij het 
bewonersinitiatief voor een duurzaam 
Schothorst-Zuid. “Ik vind het belangrijk 
dat bewoners - ook bij de komst van een 
warmtenet - invloed kunnen uitoefenen 
en een goede gesprekspartner zijn voor de 
gemeente en voor Warmtebedrijf 
Amersfoort.”

 Tip van Herman en Wilma

“ Doe eerst wat snel rendement oplevert, 
 bijvoorbeeld vloer- en spouwmuurisolatie. 
 Dat is ook goedkoper dan nieuwe kunststof 
 kozijnen en HR++-glas.”

Warmtewet 
(2020)

Warmtebedrijf 
Amersfoort (2020)

Verbruikstarief (per Gj)

De tarieven zijn gelijk of lager dan het 
tarief in de Warmtewet. 

€ 26,06 € 25,90

Vaste kosten (per jaar)

Dit zijn kosten voor vastrecht, 
meettarief, huur en onderhoud van 
de warmteset.

€ 621,99 € 571,99

Voorbeeldberekening eengezinswoning*

Eengezinswoning (per jaar, incl. BTW) Gas 2020 Warmtenet 2020 Gas 2025

Verbruik 1.500 m3 47 Gj 1.500 m3

Vaste kosten € 245 € 572 € 257

Variabele kosten € 1.197 € 1.217 € 1.348

CV-onderhoud en afschrijving € 399 n.v.t. € 419

Totaal € 1.841 € 1.789 € 2.024

Voorbeeldberekening appartement*

Appartement (per jaar, incl. BTW) Gas 2020 Warmtenet 2020 Gas 2025

Verbruik 900 m3 28 Gj 900 m3

Vaste kosten € 245 € 572 € 257

Variabele kosten € 718 € 725 € 809

CV-onderhoud en afschrijving € 399 n.v.t. € 419

Totaal € 1.362 € 1.297 € 1.485

in de huur. Bij de overstap naar het 
warmtenet worden de huur en onderhoud 
van de warmteset onderdeel van de 

energielasten. Uw verhuurder zal in dat 
geval afspraken met u maken over de 
servicekosten. 

Vergelijking tarieven (individuele aansluitingen) Warmtebedrijf Amersfoort en de Warmtewet

* Hierin zijn de extra stroomkosten voor koken op inductie niet meegenomen
    Dit kost gemiddeld € 15 per jaar.
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In dit hoofdstuk leest u hoe all-electric werkt. U kunt hiervoor 

kiezen als u uw woning niet aansluit op het warmtenet. 

All-electric, helemaal elektrisch dus, kan 
met een warmtepomp. Dit is een 
elektrische vervanging van de CV-ketel. 
Een warmtepomp verwarmt het huis met 
een lagere temperatuur (35-55 graden). 
Verwarmen kan met vloer- of wand-
verwarming of speciale lagetemperatuur-
radiatoren. Het huis moet goed geïsoleerd 
zijn om comfortabel warm te blijven. Het 
bouwjaar en het type woning bepalen 
hoeveel u nog moet isoleren in uw 
woning. Woningen uit de jaren ’70, zoals 
in Schothorst-Zuid, zijn meestal niet 
voldoende geïsoleerd voor het gebruik van 
een warmtepomp.

Hoe werkt het?
Een warmtepomp kan op verschillende 
manieren warmte ‘ophalen’: uit de 
buitenlucht, via zonnecollectoren op het 
dak (waarbij water door de zon wordt 
verwarmd), uit de bodem of uit 
oppervlaktewater (van bijvoorbeeld een 
sloot of kanaal). Een warmtepomp werkt 
op electriciteit. De warmte wordt gebruikt 
voor verwarming van het huis en voor 
warm water. Een warmtepomp die de 
warmte uit de lucht haalt, heeft een 
buitenunit. Dit is een soort airco die lucht 
van buiten opneemt. Dit is anders dan bij 
een water-water warmtepomp, die de 
warmte uit water haalt. De aanleg van 

INDIVIDUELE OPLOSSING:   
ALL-ELECTRIC MET WARMTEPOMP

een water-water warmtepomp is duurder 
dan van een lucht-water warmtepomp. 
Voor minder goed geïsoleerde huizen is 
een hybride warmtepomp een 
tussenoplossing. Hiervoor geldt: als het 
buiten kouder dan 5 graden is, kan de 
CV-ketel bijspringen om het in huis goed 
warm te krijgen. De hybride warmtepomp 
schakelt dan uit. Nadeel is dat het huis 
dan nog steeds is aangesloten op aardgas.

Kenmerken van een warmtepomp
Een warmtepomp heeft een bewezen 
technologie en wordt ook in Nederland al 
jaren gebruikt. Er is weinig stroom nodig 
om het huis te verwarmen. Het huis 
wordt nooit echt koud, omdat het goed 
geïsoleerd is en het systeem altijd een 
beetje aan staat. De temperatuur is 
’s zomers en ’s winters heel constant. Een 
lucht-water warmtepomp kan ook koelen.
De aanschaf van een warmtepomp is 

duur, net als de maatregelen die nodig 
zijn, zoals vergaande isolatie, een nieuw 
ventilatiesysteem, speciale radiatoren of 
vloer- en wandverwarming. U kunt wel 
gebruik maken van subsidies. Kijk 
hiervoor op www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck. 

Een warmtepomp is voldoende rendabel 
als er zonnepanelen op het huis liggen. De 
elektriciteit hiervan kan worden gebruikt 
voor de werking van de warmtepomp. Met 
een warmtepomp-systeem wordt het huis 
langzaam opgewarmd. Voor de buitenunit 
van een lucht-water warmtepomp geldt 
dat u rekening moet houden met de 
plaatsing, uitstraling en het geluid dat 
sommige (lucht-water) warmtepompen 
maken. Het is belangrijk om met de 
installateur en de gemeente 
(vergunningsplicht) af te stemmen waar 
de warmtepomp wordt geplaatst. 

Gebouwgebonden financiering

De gemeente Amersfoort werkt aan een proef met gebouwgebonden financiering voor 
de verduurzaming van tien woningen. Hierbij is de financiering aan de woning 
gekoppeld in plaats van aan de bewoner. Bij verkoop van de woning gaan de rechten en 
plichten met betrekking tot de financiering over op de nieuwe eigenaar. Een lange 
looptijd (30 jaar) van de financiering moet het mogelijk maken dat de maandelijkse 
woonlasten voor de woningeigenaar na verduurzaming niet hoger zijn dan daarvoor.
Hou voor de ontwikkelingen www.amersfoort.nl/aardgasvrij in de gaten.

Onderhoud aan leidingen
Netbeheerder Stedin gaat de komende 
jaren in een groot deel van Amersfoort de 
gasleidingen vervangen. Dit is verplicht 
om het gasnet betrouwbaar en veilig te 
houden. Vóór 2028 moet Stedin de 
gasleidingen in Schothorst-Zuid 
vervangen. Als de bewoners van een 
straat ervoor kiezen om hun woning 
aardgasvrij te maken, dan hoeft de 
gasaansluiting niet teruggelegd te 
worden. Dit heeft de voorkeur van Stedin 
en de gemeente. 
In deze periode vervangt waterbedrijf 

Vitens de waterleidingen. 
Zo kan de wijk er weer jaren tegenaan. 

Klimaatbestendig
Bij de aanleg van een warmtenet zoeken 
we naar mogelijkheden om de wijk 
klimaatbestendig te maken. De zomers 
worden warmer. Het regent steeds harder 
en heviger. Om hier beter op voorbereid te 
zijn, moeten we onze straten anders 
inrichten. Meer planten, bomen en andere 
bestrating zorgen dat water beter wordt 
afgevoerd. En dat het minder warm wordt 
in de wijk. Uit onderzoek 

(www.klimaatvalleienveluwe.nl/atlas) 
blijkt dat in Schothorst-Zuid hitte en 
wateroverlast vooral op de parkeerpleinen 
spelen. De parkeerpleinen zijn ook de 
meest logische plek voor de warmte-
overdracht-stations. We willen dit in één 
keer aanpakken, zodat we een slim plan 
maken per buurt. Dit doen we met u 
samen. 

Hergebruik van materialen
Ook zetten we in op hergebruik van 
materialen. U kunt hierbij denken aan 
duurzaam materialengebruik bij de 
isolatie van uw woning. De stenen die we 
weghalen bij het vergroenen van de wijk, 
willen we elders gebruiken (binnen en 
buiten Schothorst-Zuid). 

Wat gebeurt er nog meer in de wijk?
We willen de aanleg van het warmtenet zo slim mogelijk organiseren. Door 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen, beperken we de overlast en is het 
eindresultaat beter. 
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Complete schil-isolatie en aansluiting op warmtepomp 35˚Isolatie en aansluiting op warmtepomp 55˚

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
 € 1.200

€ 7.500

--

€ 12.500

Eenmalig € 2.000
(inclusief electrisch 
koken)

Vloerisolatie*
€ 1.400

Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Aansluiting warmtenet

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Aansluiting op warmtenet, verwijderen CV-ketel

Fase 2 - Isolatiemaatregelen zijn niet noodzakelijk, maar zorgen wel voor 
minder energiekosten per maand

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
€ 1.200

€ 7.500
€ 12.500

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

Vloerisolatie*
€ 1.400

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Stapsgewijs alle isolatiemaatregelen

Fase 2 - Eventueel energiebesparende radiatoren en plaatsen zonnepanelen

Fase 3 - Warmtepomp, elektrisch koken, verwijderen CV-ketel

Ventilatie
€ 3.800

Isolerend HR+++ glas*

€ 7.500
€ 12.500

Vloerisolatie*

* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk

€ 2.000

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Alle maatregelen worden tegelijk uitgevoerd 

Warmtepomp*Warmtepomp*

Complete schil-isolatie*
€ 40.000

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
 € 1.200

€ 7.500

--

€ 12.500

Eenmalig € 2.000
(inclusief electrisch 
koken)

Vloerisolatie*
€ 1.400

Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Aansluiting warmtenet

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Aansluiting op warmtenet, verwijderen CV-ketel

Fase 2 - Isolatiemaatregelen zijn niet noodzakelijk, maar zorgen wel voor 
minder energiekosten per maand

Dakisolatie (binnen)*
€ 5.000

Ventilatie
€ 500

Spouwmuurisolatie*

Isolerend HR+++ glas*
€ 1.200

€ 7.500
€ 12.500

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

€ 12.500
+ bijkomende 
kosten

Vloerisolatie*
€ 1.400

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Fase 1 - Stapsgewijs alle isolatiemaatregelen

Fase 2 - Eventueel energiebesparende radiatoren en plaatsen zonnepanelen

Fase 3 - Warmtepomp, elektrisch koken, verwijderen CV-ketel

Ventilatie
€ 3.800

Isolerend HR+++ glas*

€ 7.500
€ 12.500

Vloerisolatie*

* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk* Subsidie mogelijk

€ 2.000

€ 1.150
Elektrisch koken

Energiebesparende
radiatoren

Zonnepanelen (9x)*
€ 3.750

Alle maatregelen worden tegelijk uitgevoerd 

Warmtepomp*Warmtepomp*

Complete schil-isolatie*
€ 40.000

Eind 2018 startte een onderzoek naar 
de (technische en financiële) 
mogelijkheden om de huizen in 
Schothorst-Zuid te isoleren en 
aardgasvrij te maken. Tien 
huiseigenaren deden hieraan mee. 
Het gaat om verschillende (veel 
voorkomende) woningtypes in de 
wijk en verschillende gezinssituaties. 

De tien bewoners hebben in december 
2019 een persoonlijk klimaatplan 
gekregen. Hierin staan verschillende 
oplossingen uitgewerkt, waaronder de 
keuze voor een warmtepomp op 35 of 55 
graden. Dit maakt inzichtelijk wat een 
individuele oplossing betekent: isoleren, 
aanpassingen in de woning en de 
installatie om te verwarmen. Ook staan 
in de klimaatplannen de kosten en 
besparingen. In twee tekeningen hebben 

we dit samengevat. De bedragen zijn 
gebaseerd op de tien woningen, die 
representatief voor de wijk zijn. In de 
praktijk zijn er verschillen omdat 
bewoners in de loop van de tijd 
aanpassingen aan hun woning hebben 
gedaan. Sommigen hebben de indeling 
van de woning veranderd, anderen 
hebben isolatiemaatregelen getroffen of 
bijvoorbeeld vloerverwarming aangelegd. 
Kosten kunnen ook verschillen door zaken 
als uitbesteden of zelf doen, ontwerp en 
persoonlijke wensen. 

De klimaatplannen zijn opgesteld door 
Klimaatmissie Nederland. De kosten van 
de all-electric oplossingen zijn gebaseerd 
op de tarieven van Klimaatmissie 
Nederland en hun samenwerkings-
partners. 

Toelichting
Deze oplossing gaat ervan uit dat 
de woning éérst wordt geïsoleerd. 
Dit om te zorgen dat het 
comfortabel warm in de woning 
blijft, omdat op 55 graden 
verwarmd gaat worden met een 
warmtepomp. Daarna daalt de 
warmtevraag (doordat het huis 
goed geïsoleerd is) en dus dalen 
de energiekosten.

Toelichting
Hier wordt de woning vanaf de 
buitenkant helemaal “ingepakt’’ 
met een nieuw dak, een 
voorzetgevel en HR+++-glas. 
Doordat de woning zo goed 
geïsoleerd is, blijft er een lage 
warmtevraag over. Daarna kan 
met een warmtepomp op 35 
graden verwarmd worden. De 
maandelijkse energiekosten zijn 
erg laag; de investeringskosten 
om het huis te isoleren zijn hoog.

Voor deze oplossing is een 
omgevingsvergunning nodig. De 
gemeente streeft ernaar dat de 
woningblokken ongeveer 
dezelfde uitstraling houden.

Spouwmuurisolatie

Tien voorbeeldwoningen 
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Vanaf 1 januari 2020 heeft Amersfoort een nieuw energieloket: 

www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort. Hier kunnen woningeigenaren 

terecht voor concrete stappen om hun huis energiezuinig, comfortabel en 

aardgasvrij te maken. Dat kan in één keer of in (kleine) stappen. 

Duurzaam Bouwloket biedt professioneel, onafhankelijk en gratis advies.

Maatregelen en financiering 
Het energieloket geeft praktische 
informatie over energiemaatregelen thuis; 
van besparen en isoleren tot energie 
opwekken, elektrisch koken en aardgasvrij 
wonen. Op www.duurzaambouwloket.nl/
advies kunt u op basis van uw postcode en 
persoonlijke wensen een stappenplan 
voor uw woning opstellen. Het loket biedt 
daarnaast informatie over subsidies en 
financieringsmogelijkheden om uw huis 
duurzaam te maken. Ook is er een 
overzicht van gecertificeerde bedrijven in 

Afhankelijk van de uitkomsten gaan we 
aan de slag.
1	 We dienen vóór 1 april 2020 een 

subsidieaanvraag in bij het 
proeftuinprogramma ‘Aardgasvrije 
wijken’. Eind juni 2020 wordt 
bekend of we de subsidie krijgen 
van het Rijk.

2	 We werken in de tussentijd aan 
definitieve afspraken tussen 
gemeente, woningcorporaties, 
Stedin en Warmtebedrijf 
Amersfoort. Deze komen in het 
wijkwarmteplan Schothorst-Zuid te 
staan. In het najaar van 2020 
vragen we aan de gemeenteraad 
om het wijkwarmte-plan definitief 
vast te stellen.

de regio die de maatregelen voor u 
kunnen uitvoeren. Als inwoner van 
Amersfoort kunt u ondersteuning krijgen 
bij het aanvragen van offertes.

Bel, mail of bezoek de site
Naast de website kunt u ook 
telefonisch (072 743 39 56) of per 
mail (info@duurzaambouwloket.nl) 
informatie en advies krijgen van de 
bouwkundig adviseurs van het Duurzaam 
Bouwloket. 

VANDAAG AL BEGINNEN! HOE GAAN WE VERDER?

Op 7 maart 2020 vragen we u als bezoekers van de informatiebijeenkomst naar 
uw mening over ons voorstel om een warmtenet in de wijk aan te leggen. 
Op 10 maart 2020 vragen we hetzelfde aan de gemeenteraad. 

3	 Na vaststelling van het 
wijkwarmteplan start de campagne 
van Warmtebedrijf Amersfoort met 
als doel deelnemers voor het 
warmtenet te werven. Het 
definitieve aanbod voor uw woning 
krijgt u dan in de brievenbus.

4	 Gemiddeld duurt het daarna een 
jaar voordat de voorbereidingen in 
de wijk kunnen beginnen. Ook moet 
Warmtebedrijf Amersfoort een 
vergunning aanvragen om het 
warmtenet aan te leggen.

5	 Na de vaststelling van het wijk-
warmteplan duurt het aardgasvrij 
maken van de wijk acht jaar. Zo is 
het ook vastgelegd in de 
Warmtevisie. De uitvoering van het 

volledige warmtenet gebeurt straat 
voor straat. In 2028 is het 
warmtenet voor de hele wijk klaar. 

Als u zelf aan de slag gaat met een 
all-electric oplossing, dan hoeft u hier 
uiteraard niet op te wachten. U kunt 
starten wanneer u wilt. Hetzelfde geldt 
voor het isoleren van uw woning. Ook 
daar kunt u elk moment mee starten of 
mee doorgaan. Het Duurzaam Bouwloket 
helpt u daarbij graag verder. 

Hopelijk heeft u na het lezen van dit 
tijdschrift een duidelijker beeld van ons 
plan om Schothorst-Zuid aardgasvrij te 
maken. Samen, met elkaar. We hopen dat 
u mee doet!

Heeft u vragen over de inhoud van dit 
tijdschrift of wilt u een reactie geven? 
Mail naar aardgasvrij@amersfoort.nl



Gemeente Amersfoort t 14 033
e aardgasvrij@amersfoort.nl
i www.amersfoort.nl/aardgasvrij 

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort 

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

Colofon:
Dit is een uitgave van de gemeente Amersfoort, woningcorporaties 
de Alliantie, Portaal, Omnia Wonen en Stedin.
Vormgeving: Harry Prins
Fotografie interviews bewoners: Liesbeth Dinnissen
 
Dit tijdschrift kunt u downloaden via www.amersfoort.nl/aardgasvrij. 
Hier kunt u zich ook aanmelden als u op de hoogte wilt blijven van de 
ontwikkelingen in Schothorst-Zuid.
 

 
Handige sites
www.amersfoort.nl/aardgasvrij
www.duurzaambouwloket.nl/amersfoort
www.warmtebedrijfamersfoort.nl
www.klimaatmissienederland.nl
www.stedin.net
www.amersfoortduurzaam.nl


