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MEER INFORMATIE?

Meer informatie over de actie treft u op 
www.kerschotenenergieneutraal.nl 
of www.de-a.nl/kenisolatieactie

Dit keer een nieuwsbrief alleen van KEN. Helaas is 
er nog geen nieuw wijkraadsbestuur ontstaan in 
Kerschoten en daardoor is er ook geen gezamenlijke 
nieuwsbrief.

De wijkraad is - onder andere als partner van de gemeente - 
een groep mensen die nadenkt en activiteiten kan ontplooien 
op allerlei verschillende terreinen: van stratenonderhoud en 
(zwerf)afval, tot eenzaamheidsbestrijding en vergunning-
verlening bij  bouwplannen. 
Hebt u interesse om mee te denken en te doen 
over het wel en wee in de wijk? Meld u zich dan via  
info@wijkraadkerschoten.nl. Als KEN-regisseur hoop ik van 
harte dat er een nieuwe wijkraad ontstaat.

Ik wens u verder veel leesplezier in deze KEN-nieuwsbrief. 
U vindt er informatie over de plannen om een deel van de 
wijk aardgasvrij te maken, over de isolatie-actie die we 
organiseren en de nieuwe energiecoaches stellen zich voor.

KEN organiseert dit najaar weer een collectieve inkoop van 
isolatie. De actieve vrijwilligers uit de werkgroep warmte 
willen u hiermee ondersteunen in de verduurzaming van 
uw woning. Er worden een aantal nieuwe energiecoaches 
opgeleid om u met raad bij te staan. Vanaf oktober tot en 
met december 2019 kunt u meedoen.
U kunt daarbij rekenen op:
- Goede kwaliteit
- Scherpe prijzen
- Controle van de offerte en de werkzaamheden door een  
 specialist (steekproefsgewijs)
- Bij problemen bemiddeling door een bouwkundig adviseur

De actie start met twee informatieavonden:
Avond 1, 8 oktober, aanvang 19.30 uur:
rijtjeswoningen uit jaren zestig, zeventig en later 
Wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280

Avond 2, 15 oktober, aanvang 19.30 uur:
een ouder huis, met een prachtig karakter – wat nu?
Zaal Irene, Loolaan 16

Op deze avonden krijgt u informatie over de mogelijkheden, 
de kosten en opbrengsten (globaal) van isoleren van uw 
woning. Ook gaan we in op de subsidiemogelijkheden die er 
zijn.  U kunt zich voor beide avonden vrijblijvend aanmelden 
door een mail te sturen naar 
regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl.

De werkgroep warmte heeft ervoor gekozen om in 
deze actie samen te werken met deA, de duurzame 
energiecoöperatie in Apeldoorn. deA heeft goede afspraken 
gemaakt met betrouwbare, lokale bedrijven over de prijs, 
kwaliteit en garanties. deA controleert de werkzaamheden 
steekproefsgewijs, zodat de bedrijven scherp gehouden 
worden.

Wethouder 

mark sandmann

Geachte heer, mevrouw,
Apeldoorn heeft de ambitie om een 
duurzame gemeente te zijn en voorop te lopen op dat 
gebied. En uw wijk is al jarenlang een voorloper binnen 
Apeldoorn. Dit jaar is het KEN-gebied officieel benoemd 
tot ‘wijk van de toekomst’, net als De Maten en de Parken.
Dit betekent dat de gemeente samen met u – bewoners 
van deze wijk – plannen wil maken om op termijn van het 
aardgas af te gaan. Welke andere oplossing er komt ter 
vervanging van uw cv-ketel, is op dit moment nog niet 
bekend. In een deel van de wijk zijn we samen met de 
drie woningcorporaties concreet aan het onderzoeken of 
een warmtenet, gevoed met duurzame warmte vanuit het 
Waterschap aan de Stadhoudersmolenweg, haalbaar is.
In elk geval is één ding wel duidelijk: isoleren is altijd goed, 
welke oplossing er op termijn ook uit de bus komt. Daarom 
ondersteun ik van harte de isolatie-actie van de werkgroep 
warmte!

Mark Sandmann
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Een warmtenet voor 

(een deel van) de wijk

Zoals u weet is de gemeente actief bezig om – samen 
met het Waterschap en de drie woningcorporaties 
– te onderzoeken of het daadwerkelijk mogelijk is 
woningen in Kerschoten en Kerschoten-West aan te 
sluiten op een nieuw warmtenet.

Sinds juni zijn twee kwartiermakers van  Over Morgen en 
Syntraal (adviesbureaus, gespecialiseerd op dit gebied) 
bezig de wensen en eisen in kaart te brengen. Met 
name de beheersbaarheid en de hoogte van de kosten 
voor de bewoners zijn erg belangrijk voor alle partijen. 
Uiteraard hebben de kwartiermakers ook met een aantal 
wijkbewoners gesproken  en hun woning bekeken om te 
zien wat er eventueel aangepast zou moeten worden.

Dit najaar zullen de grote partijen gezamenlijk de knelpunten 
bespreken en besluiten of ze verder willen op dit traject. 
Het warmtenet zal – als het doorgaat – in verschillende 
fases ontwikkeld worden, waarbij in de loop van een aantal 
jaren verschillende delen van de wijk na elkaar aangesloten 
zouden kunnen worden. Het warmtenet richt zich op een 
midden-temperatuur, waarbij de woningen geïsoleerd 
zullen moeten worden naar ongeveer label B.
De werkgroep warmte die dit proces nauwlettend volgt, 
heeft daarom gemeend dit najaar een isolatie campagne 
te starten. Want welke nieuwe warmte-oplossing er ook 
komt op termijn, isoleren is altijd nodig. Gezien de stijging 
van de gasprijs is dit ook een goed voor de verlaging van 
uw maandelijkse kosten. Én het levert verhoging van het 
comfort in uw woning op. 

nieuwe energiecoaches 

voor onze wijk

Gert Jan Schut
Mijn interesse voor energie en 
duurzaamheid was er altijd al. En als 
fanatiek doe-het-zelver denk ik graag 
na over slimme oplossingen. Hoewel 
je nooit bent uitgeleerd, heb ik genoeg 
kennis verzameld om door te geven. 

En ik vind het een prachtig onderwerp om daarmee meer 
contact te leggen met mijn buurtgenoten. Daarom twijfelde 
ik geen moment op de uitnodiging energiecoach te worden. 
Ik zie er naar uit u te ontmoeten!

Jos Floor
Duurzaamheid en energiebesparing 
hebben al vele jaren mijn warme 
belangstelling. Dat begon in mijn 
studententijd in 1972 met het rapport 
van de club van Rome. Later als 
huisvader hoorden onze kinderen 

vaak: ‘heb je het licht in je slaapkamer uit gedaan?’ In mijn 
werk was ik steeds betrokken bij duurzame projecten. Sinds 
een aantal jaren praat ik mee in de klankbordgroep en de 
werkgroep warmte van Kerschoten Energieneutraal. Het 
lijkt mij erg leuk om samen met wijkbewoners aan de slag 
te gaan met isolatie, energietransitie en andere duurzame 
plannen.

Hugo Diddens
Sinds 1980 ben ik bezig ons 
jaren ’20 huis energiezuiniger te 
maken. Deze hete zomer maakt de 
klimaatverandering en de urgentie 
van aanpassing van onze leefwijze  
tastbaar. Mensen helpen met 

nadenken over aanpassing van hun woning lijkt me daarom 
een kleine maar zinvolle bijdrage. Vandaar mijn deelname 
aan de cursus energiecoach.

Henk Doorenspleet
Sinds begin jaren 80 ben ik 
geïnteresseerd en betrokken bij 
duurzame energie en nu komt er 
(eindelijk) vaart in. Graag maak 
ik mensen enthousiast om op de 
besparings- en duurzaamheidstrein 

te springen. Zelf ben ik ook reiziger op die trein, want ook 
ons huis is nog niet klaar.
De stap die onze maatschappij gaat maken is bijzonder en 
kent flink wat vraagstukken die we aan gaan pakken. De 
opgave is groot maar de nabije geschiedenis leert dat in 10-
15 jaar een hoop kan:  denk aan de elektrificatie, transitie 
naar aardgas, aanleg van kabel TV en glasvezel. Allemaal 
grote infrastructurele werken die gelukt zijn! 

MEER INFORMATIE:
www.zonopken.nl

zon op robur 

is gereed!
Coöperatie Zon op K&N heeft 224 zonnepanelen 
neergelegd op het dak van de tribune en het clubhuis 
van voetbalvereniging Robur aan de Anklaarsweg. 

Begin juni is deze zonnepaneleninstallatie officieel geopend 
door wethouder Willems en de beide voorzitters. Onder 
grote belangstelling van de leden van de coöperatie en in 
het bijzijn van vele kinderen en ouders van de voetbalclub 
werd de openingshandeling verricht.
De coöperatie telt nu ruim 50 buurtbewoners die alleen één 
of meer zonnepanelen hebben op het dak van wijkcentrum 
De Groene Hoven óf van de voetbalvereniging. De 
coöperatie is op zoek naar een volgend dak, aangezien 
er nog steeds buurtbewoners zijn die interesse hebben 
in zonnepanelen en ze niet op eigen dak kunnen of willen 
plaatsen.


