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Verslag Bewonersbijeenkomsten Kerkelanden 
Onderzoek haalbaarheid duurzame warmte/aardgasvrij, februari 2020  
 
1. Algemeen verloop, doel en aanpak avonden 
We hebben drie bewonersbijeenkomsten georganiseerd op 6, 11 en 13 februari om de inwoners van de wijk 
Kerkelanden in Hilversum te informeren over het haalbaarheidsonderzoek. Hoofdvragen bij de verkenning zijn:  
- is zo’n warmtenet ten opzichte van andere denkbare alternatieve voor aardgas, de meest aantrekkelijke 

optie?  
- is een warmtenet een haalbare en betaalbare optie voor Kerkelanden?  
- En vooral: wat vinden bewoners en andere partijen ervan en zijn er suggesties en ideeën om de verkenning te 

versterken? 
 

We willen in dit proces vooral vroegtijdig en transparant aangeven welke stappen er gezet worden en welke 
afwegingen daarbij worden gemaakt. HET en de andere partners in het onderzoek zijn ervan overtuigd dat een 
ontwikkeling naar een aardgasvrije wijk alleen kans van slagen heeft als iedereen daarbij betrokken is, zich erin 
herkent en de voordelen opwegen tegen de nadelen. De avonden waren daarin een eerste stap. 
      
Er was een hoge opkomst op alle drie de avonden, de zaal was betrokken, er werden veel vragen gesteld. Bij 
elkaar zijn er bijna 180 Kerkelanders gekomen om te luisteren naar de informatie en om hun vragen en suggesties 
mee te geven. Hiervan was de overgrote meerderheid, zeker 80-90%, eigenaar – bewoner, een veel kleiner deelt 
huurt, en dan vooral bij een van de drie woningbouwcorporaties.   
Aangezien we ervoor gekozen hebben om de bewoners al bij de start van het onderzoek te informeren, bleven op 
de avonden veel vragen nog onbeantwoord. Maar vele vragen konden al wel nadien beantwoord worden. Al die 
vragen en de andere vragen die nog nagezocht moesten worden, hebben we gebundeld en voorzien van 
antwoorden. En sommige vragen zoeken we verder in het haalbaarheidsonderzoek uit. De antwoorden komen in 
de tussen- en eindrapportage aan de orde.  
 

 
Overzicht aanwezigen en spreiding over wijk, 3 avonden 
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We geven hier geen woordelijk verslag van de drie avonden, maar een indruk op hoofdlijnen. Eerst geven we de 
veel gestelde vragen en reacties weer, daarna de hoofdlijn van de presentaties.   
   
 
2. Reacties, veel gestelde vragen en enthousiasme om mee te doen en te denken 
Bij de eerste avond werd de toon mede gezet door een pamflet dat op een privé Facebook-pagina was 
verspreid. De schrijvers daarvan waren aanwezig, en gaven hun mening duidelijk aan. Daar sprak veel, 
begrijpelijke scepsis uit. Worden we gedwongen tot iets wat we niet willen? En dragen wij straks de kosten van 
het isoleren van ons huis? Die vragen werden ook door anderen gesteld. De meerderheid van aanwezigen was 
nieuwsgierig en benieuwd naar de mogelijkheden en kansen, en volgde de avond geboeid.   
De tweede avond was nog drukker bezet, en verliep vooral erg interactief en geïnspireerd: duidelijk was dat al 
veel aanwezigen zelf actief zijn, vooral met isoleren en energiebesparing. Zij oriënteren zich ook actief op hoe een 
aardgasvrije toekomst eruit zou kunnen zien: moeten we een eigen warmtepomp nemen of kan het ook anders?  
De derde avond was eveneens druk en zeer interactief.  
 
Bij elkaar vonden de aanwezigen het zo voedend dat elke avond met applaus werd afgesloten. Dat vinden we als 
organisatoren een teken van waardering. Maar het meest zijn we blij met de actieve reacties op onze oproep om 
mee te doen in het proces: we hebben 18 deelnemers van de klankbordgroep, een aantal straatambassadeurs, 
aanmeldingen voor de nieuwsbief van HET en van het project, en een aantal nieuwe leden van HET. 
 
Zie verder bij ‘Veel gestelde vragen’ op onze HET-website: daar vindt u een systematisch overzicht van alle 
vragen en antwoorden.  
 
 
3. Hoofdlijn van de Informatie uit de presentaties 
De presentaties geven we in hoofdlijn weer, zodat u dat kunt teruglezen. De volledige presentaties staan ook op 
de website.  
 
 
Wie doen het haalbaarheidsonderzoek? 
Waternet, Firan en HET zijn een samenwerking aangegaan, en voeren samen dit onderzoek uit. Waternet is het 
regionale waterbedrijf en focust op de bron/opwekking. Firan is een publiek netbeheerder en is onderdeel van 
Alliander. Firan’s focus: nieuwe infrastructuur realiseren om van het aardgas af te gaan, en onderzoeken qua 
financiering, aanleg, exploitatie van bron- en warmtenet. En HET (Hilversumse Energie Transitie) is een coöperatie 
van Hilversummers voor Hilversummers met als doel het verduurzamen van Hilversum. HET vertegenwoordigt het 
belang van de Hilversumse burgers. HET focust vooral op bewonersparticipatie en op het verkennen van 
mogelijkheden voor een coöperatief warmtebedrijf, dat de warmte levert en afrekent/factureert. 
 

  
Ronald van der Horst van Firan Stefan Mol van Waternet 

 
 
De gemeente, woningbouw en andere betrokkenen/stakeholders 
De gemeente is bezig met de Transitievisie Warmte. Ons onderzoek is een bijdrage aan het opstellen van die 
visie voor Kerkelanden. De gemeente doet daarna voorstellen, waar de burgers in het najaar hun mening over 
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kunnen geven. De provincie en de gemeente mede-financieren het onderzoek. 
De woningcorporaties worden uitgebreid gesproken en geconsulteerd. Zij zijn bezig met isolatie van de 1200 
woningen in Kerkelanden. 
Ook andere wijkpartners zijn betrokken: Versa Welzijn, particuliere verhuurders (zoals ASR) en natuurlijk alle 
eigenaar-bewoners. 
 
Waarom gaan we van het aardgas af? 
Het kabinet heeft besloten dat we in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Vanwege de aardbevingen in Groningen 
en de klimaatverandering. Door dat laatste krijgen we te maken met extreme en onvoorspelbare 
weersomstandigheden. Als er niet voldoende wordt gedaan kan de temperatuur gemiddeld wel met 3 graden 
stijgen. En het zeewater stijgt mogelijk wel 2 tot 3 meter (verwachting 2100, Deltares). Dan moeten de dijken wel 
heel erg worden verhoogd: dat is heel erg duur en niet mooi. Dan is effectief voorkomen van de 
temperatuurstijging goedkoper en plezieriger. 
 
Afweging en criteria  
Er zijn meerdere duurzame warmtebronnen denkbaar in de wijk. Per huis kunnen elektrische warmtepompen 
aangeschaft worden. Als je collectief kijkt, kun je denken aan een warmtenet met warmte uit bijvoorbeeld water, 
bodemwarmte, groen gas of waterstof. Of er kan gekozen worden voor een combinatie van meerdere vormen en 
bronnen. 
In het onderzoek worden de in Kerkelanden reëel te overwegen warmtebronnen tegen elkaar afgewogen, op 
basis van een set criteria. We letten daarbij op:  
- duurzaamheid 
- technische, juridische en organisatorische haalbaarheid 
- betaalbaarheid 
- sociale inspraak en rechtvaardigheid/solidariteit. Oftewel, wat sluit het beste aan bij wat de wijk wil? 
 
Als we die criteria wegen lijkt in eerste instantie en voor zover we nu kunnen zien, een wijkwarmtenet gevoed met 
warmte uit het Hilversums kanaal aangevuld met warmte van de persleiding onder de wijk en wellicht ook zonne-
warmte de beste optie. Alleen moet dat bij nadere analyse ook overeind blijven. De hele verkenning is erop 
gericht om dat nader in kaart te brengen en te toetsen, ook wat betreft de voorkeuren van bewoners en andere 
partijen. De planning is dat we eind juni een beter beeld hebben van die een haalbaarheid.  
 
Hoe werkt een warmtenet? 
Een warmtenet is een netwerk van leidingen. Warmte wordt onttrokken aan een duurzame lokale energiebron, 
zoals water. Dat kun je in een warmtenet (een geheel van buizen) transporteren naar de huizen. Je kunt de 
warmte bewaren voor de winter met behulp van een WKO (Warmte Koude Opslag). Er is een warmtepomp nodig 
om te zorgen dat de temperatuur hoog genoeg wordt om je huis te verwarmen en warm kraanwater te hebben.  
 
Wanneer is een warmtenet een goede optie? 
Een warmtenet kan vooral een goede keuze zijn als er een beschikbare bron in de buurt is. Een tweede aspect is 
de aanwezigheid van veel woningen dichtbij elkaar (hoogbouw). Daarbij is het tevens van belang dat er een 
collectieve deelname is van onder meer vastgoedeigenaren (koopwoningen, woningcorporaties, bedrijven). 
Aangezien Kerkelanden het voordeel heeft van het Hilversums kanaal en er voor 43% sociale huur is 
(woningcorporaties) zou een warmtenet een goede optie kunnen zijn. Dat wordt komende periode aan de hand 
van bovengenoemde criteria onderzocht. 
 
Energiebronnen en warmteketens interessant voor Kerkelanden 
Via TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) kan minimaal 30.000 GJ uit het kanaal aan warmte worden 
gewonnen. Aangevuld met TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) vanuit aanwezige 
persleiding/rioolwaterleiding in Kerkelanden kan daar nog 20.000 GJ aan toegevoegd worden. En mogelijk kan er 
uit de drie grote vijvers in de wijk energie gehaald worden.   
De warmtevraag in Kerkelanden is nu zo’n 120.000 GJ bedraagt. Om hieraan te voldoen, zal dus nog meer 
warmte-energie nodig zijn. Onderzocht zal worden of zonnecollectoren ook warmte kunnen toevoegen aan het 
duurzame warmtesysteem. We kijken hoe we de volledige wijk kunnen voorzien van duurzame warmte.  
 
Soorten warmtenetten en mogelijke gevolgen voor de woningen 
Het lijkt erop dat een hoog temperatuur warmtenet (HT warmtenet) nodig is, gezien de huidige isolatiegraad van 
de woningen, voornamelijk ’70-er jaren huizen. Dan komt er een centrale warmtepomp per deelgebied. Daarvoor 
is per woning minder isolatie en aanpassing nodig. Voor een deel van de wijk en in de toekomst – in geval er 
betere isolatie aanwezig is - zou je over kunnen gaan op een laag temperatuur warmtenet (LH warmtenet) of 
bronnet. Kort uitgelegd: 
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- HT Warmtenet (70 graden): Kleine afleverset (warmtewisselaar) nodig; een kastje van ongeveer 50 bij 50 cm in 
de meterkast. Geschikt voor alle radiatoren. De CV-ketel gaat eruit. Nadeel: de kosten om buizen te leggen 
zijn veel hoger en dit net verliest veel warmte in de straat. De gebruikskosten zijn ook hoger.  

- LT Warmtenet (20 tot 70 graden): In elk huis zal een warmtepomp in combinatie met boiler nodig zijn. 
- Bronnet: is heel laag temperatuur net (15/20 graden): Elk huis heeft een warmtepomp nodig. Uw radiatoren 

zijn niet geschikt. Dat betekent een investering in uw woning. Een boilervat is nodig voor water van 60 graden 
(legionella-veilig) in uw woning. 

 
We onderzoeken de gevolgen voor de bewoners! 
We weten al uit andere projecten dat er de nodige vragen leven, zoals: 
- Kan er voldoende warmte gegarandeerd worden? Ja, we zorgen ervoor dat het nooit koud is in huis, op welke 

manier dan ook. 
- Wat en hoeveel moet er veranderen in huis? Dit is sterk afhankelijk van de temperatuur van het warmtenet. 
- Moet ik overstappen op dit warmtenet? Nee, voorlopig is dit is een onderzoek waar niets in besloten wordt, 

alleen uitgezocht en in voorstellen gegoten. Maar mocht er in de toekomst een warmtenet komen, dan bent u 
ook niet verplicht aan te sluiten. Wel wordt er dan natuurlijk geprobeerd een aantrekkelijk aanbod te doen. 

- Wat ga ik straks betalen? Is er een prijsgarantie?  Er zijn maximale tarieven vastgesteld. Wij publiceren die. 
- Moet ik overstappen naar elektrisch koken? In ieder geval op koken zonder aardgas. Het meest gangbare 

alternatief is koken op inductie. 
 
Coöperatief Wijkwarmtebedrijf 
Onderdeel van de verkenning is de vraag of een coöperatief wijkwarmtebedrijf mogelijk en wenselijk is. HET heeft 
daar als energiecoöperatie van en voor Hilversummers een sterke voorkeur voor, omdat de warmte uit de wijk 
daarmee ook uw warmte is en blijft. Zo’n coöperatief wijkwarmtebedrijf is – in meerderheid – in eigendom van de 
wijk, en wordt aangestuurd door leden/bewoners. Dit wijkbedrijf koopt de warmte in bij de bron (voorzien bij 
Waternet), en levert die warmte (getransporteerd via het net van Firan, die daar transportkosten voor rekent) aan 
klanten thuis, en rekent die af.  
Burgers kunnen zo samen hun energielevering beheren. Een deel van het geld blijft zo bij de burgers en in de 
wijk. Een coöperatie is een vereniging van en voor de leden. Zij besluiten samen en kiezen een bestuur. Je kunt 
ook kiezen om geen lid te worden en enkel de warmte af te nemen.  
De criteria om te beoordelen of een wijkwarmtebedrijf haalbaar en wenselijk is, zijn onder meer: 
leveringszekerheid van warmte (u blijft warm), financiële zekerheid (het bedrijf moet financieel gezond zijn en geld 
kunnen aantrekken voor investeringen) en coöperatief (dat wil zeggen gezamenlijk met bewoners, in plaats van 
een grote commerciële partij die beslist en aan u verdient).   
 
 
4. Vervolgstappen: Verdere invulling van betrokkenheid van bewoners 
Deze avonden waren een succesvolle eerste stap om de wijk bij de verkenning en haalbaarheidsstudie te 
betrekken. Maar daar blijft het zeker niet bij.   
 
HET geeft gedurende het hele traject (tot eind juni) veel voorlichting, vraagt uw mening, organiseert 
bijeenkomsten en workshops. U bent daar nogmaals van harte voor uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld mee in de 
klankbordgroep of word straatambassadeur. Heeft u een goed idee? Meld het aan.  
Ter inspiratie: In de Zwinglilaan zijn zo’n vijftig bewoners (van in totaal 83 woningen) actief in vijf werkgroepen 
over energie en duurzaamheid, zoals het gaan gebruiken van elektrische deelauto’s. Maar vooral ook het 
collectief inkopen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. HET ondersteunt die groepen. HET kan u ook 
helpen een bewonersgroep of energieavond in uw buurt, complex of hofje te organiseren. 
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Jacqueline Mineur van de Zwinglilaan licht aanpak in die buurt toe  

(met Sabine Leijgraaf en Jeroen Pool van HET op achtergrond) 

Een belangrijke rol is weggelegd voor de wijk-klankbordgroep: die komt een aantal keer bij elkaar en toetsen elke 
stap uitgebreid. Zij voeden ons en het project met ideeën en sturen aan de hand van kritische vragen bij. De (nu 
18) leden van de klankbordgroep hebben dus een serieuze en actieve rol in de verkenning. Iedereen kan dat ook 
hebben, via buren en buurtgenoten die in de klankbordgroep zitten. Of natuurlijk direct, door ons te mailen of te 
bellen.  
 
Op 1 juli is het haalbaarheidsonderzoek klaar en overhandigen we het rapport aan de gemeente. In de nog te 
ontwikkelen Transitievisie Warmte wordt door de gemeente per wijk aangegeven welke wijken als eerste 
aardgasvrij worden. De gemeente stelt de Transitievisie Warmte waarschijnlijk direct na de zomervakantie 2020 
aan de orde, dan komen er inspraakmomenten in elke wijk.  
 
Houd de website www.hetcooperatie.nl/kerkelanden in de gaten voor informatie, activiteiten en mogelijkheden 
om betrokken te zijn. Mail kerkelanden@hetcooperatie.nl of bel 06 53 999 765. 
 
 
 


