
Neem online deel aan een 
BEWONERSAVOND

DUURZAME WARMTE VOOR KERKELANDEN

donderdag  3  december

maandag  7  december 

Tijd:  19.30 - 22 uur

Bijwonen? 
Meld u aan via kerkelanden@hetcooperatie.nl.
Geef de datum op van de avond die u bij wilt 
wonen, vermeld uw naam en adres.
We sturen u vervolgens de link toe. 

Hilversumse Energie Transitie - samen voor 100% schone energie

Beste bewoner en/of ondernemer in 
Kerkelanden, 

Uitnodiging bewonersbijeenkomsten
Tijdens deze twee online bijeenkomsten zullen 
de drie partners het haalbaarheidsonderzoek 
nader toelichten. We laten zien wat dit 
warmtenet in de praktijk zou betekenen voor 
u en schetsen het kostenplaatje: kosten die 
gemaakt zouden moeten worden voor aanleg, 
de kosten voor de warmtelevering en welke 
aanpassingen er in uw huis nodig zouden zijn.

Kortom, zou een warmtenet een aantrekkelijke 
en betaalbare oplossing kunnen zijn?
De gemeente is aanwezig en is benieuwd 
naar de resultaten. Er worden geen besluiten 
genomen op deze avond.



Het haalbaarheidsonderzoek in grote lijnen
In 2020 hebben Waternet, Firan en HET onderzoek gedaan 
naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in uw wijk. 
Daarbij is gekeken naar de techniek voor een warmtenet, hoe 
dat samen met de bewoners georganiseerd zou kunnen worden 
en of het financieel een aantrekkelijke optie is. We presenteren 
u de belangrijkste resultaten en nodigen u uit om hierover mee 
te praten.

Het warmtenet
De meest haalbare vorm van een warmtenet zou gebruik 
maken van warmte uit oppervlaktewater (kanaal), uit de zon 
(zonthermie) en mogelijk uit afvalwater (rioolbuis die door de 
wijk loopt). Die warmte wordt ondergronds opgeslagen en voor 
gebruik met een centrale warmtepomp opgewerkt naar 70⁰C.
De warmte wordt vervolgens via het warmtenet naar de huizen 
gebracht. Dit zou betekenen dat er maar beperkte isolatie van 
de huizen nodig is. Alle hofjes en straten, het winkelcentrum en 
de bedrijven kunnen aangesloten worden, waarbij de aanleg 
stapsgewijs gedaan zou kunnen worden; per cluster van straten 
en/of hofjes. 

Meer weten?
Kijk op hetcooperatie.nl/kerkelanden. Geef u 
op via mail kerkelanden@hetcooperatie.nl.

Hilversumse Energie Transitie - samen voor 100% schone energie

Dit project is mogelijk gemaakt door

Bewaar deze flyer
Tijdens de bijeenkomst horen wij graag uw 
mening over de resultaten van het onderzoek.
Vragen die u kunt verwachten zijn:
• Wat vindt u van een coöperatief warmtenet voor 

de wijk?
• Waar hangt het vanaf of u zou meedoen aan het 

warmtenet?
• Als het warmtenet er zou komen, welke rol zouden 

bewoners daarin moeten hebben volgens u?
• Hoe zou u betrokken willen worden bij de transitie 

naar een aardgasvrije wijk?


