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Drie kandidaten voor de rol
van warmteleverancier
De samenwerking voor het warmtenet in Kerschoten
krijgt steeds meer vorm. Eerder al ondertekenden
woningcorporaties De Goede Woning, de Woonmensen
en Ons Huis, de gemeente, waterschap Vallei en Veluwe,
de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Firan een
samenwerkingsovereenkomst. Daarmee bekrachtigden zij
hun inzet voor een open warmtenet in Kerschoten.

Deze partners selecteerden drie kandidaten voor levering
van duurzame warmte. Met deze drie partijen starten nu
gesprekken, om in 2022 een definitieve keuze te kunnen
maken.

Selectie warmteleverancier
In de beoordelingscommissie zitten de woningcorporaties, een
lid van warmtewerkgroep en de KEN-regisseur, de gemeente
Apeldoorn, bureau Infinitus en waterschap Vallei en Veluwe. Na
afronding van het selectieproces voor een warmteleverancier
in juli 2022, zijn alle benodigde partijen aan boord om het
warmtenet technisch te kunnen realiseren. Met een betaalbaar
aanbod, advies en ondersteuning, hopen de deelnemende
partijen dat het vertrouwen in en de animo voor het warmtenet
groeit. Zodat de inwoners van Kerschoten daarmee ook meer
onafhankelijk kunnen zijn van de wisselende gasprijzen.

Wijk van de Toekomst Kerschoten
Onderzoek laat zien dat de wijken Kerschoten en KerschotenWest verwarmd kunnen worden met restwarmte uit het
rioolwater. Een lokaal en open warmtenet kan in die wijken
een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas bieden.
Dit warmtenet levert 80 procent CO2-besparing op in 2030 ten
opzichte van verwarming met gasgestookte cv-ketels en 100
procent in 2040. Met de opgedane kennis en ervaring vanuit
onder andere Kerschoten wil de gemeente heel Apeldoorn
duurzaam verwarmen in 2050. Een warmtenet is hierbij een van
de mogelijke oplossingen.

De kandidaten zijn: Ennatuurlijk, InWarmte en Wij Maken
Energie (Linthorst).

Wethouder Detlev Cziesso: ‘Uitgangspunt voor het warmtenet is dat het
niet alleen technisch betrouwbaar, maar ook financieel haalbaar is voor
iedereen. Daarom kijken we samen met de Warmtewerkgroep van de wijk
en de projectpartners naar de warmteleverancier die hier de beste rol in kan
vervullen. De geselecteerde partijen zijn enthousiast en dat is een goed teken.’

Wil je alvast aan de slag met je huis?
Door de gestegen gasprijs wordt je energierekening steeds
hoger. Isoleren is een goed middel om deze rekening omlaag te
brengen, en… je krijgt meteen ook meer comfort.
Met name isolatie van spouw en vloer is veel goedkoper dan de
meeste mensen denken.
Wil je meer informatie over wat je zou kunnen doen?
• Lees je in op www.milieucentraal.nl. Deze onafhankelijke site
geeft veel informatie over isoleren, besparen en zonnepanelen,
vertelt waar je op moet letten én je kunt er een zelfscan doen.

www.kerschotenenergieneutraal.nl

• Loop eens binnen bij het Energiepunt van de gemeente aan
de Paslaan. Je krijgt er deskundig advies en kunt materialen
in het echt zien. Er zijn gratis leuke gadgets te leen, denk aan
luchtkwaliteitsmeters, CO2-meters en warmtebeeldcamera’s.
Ook een persoonlijk gesprek over jouw eigen situatie is
mogelijk: maak een afspraak via www.energiekapeldoorn.nl.
• Maak een afspraak met een energiecoach van de duurzame
energiecoöperatie deA. Aanmelden voor een gesprek (digitaal
of bij je thuis) kan op www.de-a.nl/energiecoach.
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Energieconcierges
voldaan over
Kerschoten:
Bewoners blij met
de praktische hulp
Zag je afgelopen weken mensen in blauwe truien fietsen, met
radiatorfolie en tassen vol spullen? De energieconciërges
van deA kwamen aan de deur bij huurwoningen in
Kerschoten. De energieconciërges gaven praktische tips
en brachten materialen aan voor het besparen van energie.
Ruim 270 bewoners in Kerschoten maakten gebruik van
het aanbod.
Mensen blij
Energie besparen is goed voor je portemonnee, en het is
duurzaam. Tijdens het bezoek gingen de energieconciërges
met de bewoners door het huis om op diverse plekken te kijken
hoe zij gas en elektriciteit kunnen besparen.
Slimme materialen zoals ledlampen, radiatorfolie en een
waterbesparende douchekop werden gelijk geïnstalleerd zodat

mensen daar ook direct profijt van hebben. Yorick Bouwmeester,
zelf energieconciërge en coördinator, vertelde dat mensen
enthousiast reageren op het bezoek van de energieconciërge:
“Huurders kunnen natuurlijk niet zoveel dingen doen aan
de buitenkant van hun huis. Maar dit zijn dingen waarmee
bewoners toch zelf energie kunnen besparen. Mensen zijn blij
dat de energieconciërges hen niet alleen tips geven, maar de
radiatorfolie en de tochtborstels ook direct aanbrengen.”
Bezoek gemist?
Huurders die het bezoek van de energieconciërge hebben
gemist, maar toch nog willen profiteren van de gratis materialen
om energie te besparen, hoeven niet te treuren: Binnenkort
wordt er een cadeaubon bezorgd bij huurwoningen waar de
energieconciërge niet is geweest. Met deze bon kunnen de
gratis materialen alsnog zelf kunnen worden uitgezocht.

Ook vorige winter hebben we deze actie gehad. Helaas
konden we het toen niet uitvoeren vanwege corona. We
doen het nu dus nog een keer. Alle deelnemers van vorig
jaar en natuurlijk ook nieuwe mensen zijn van harte
uitgenodigd om mee te doen!

Na de winter
Begin maart 2022 zetten we - als je dat wilt - de temperatuur
van de cv-ketel weer omhoog. Daarna gaan we de resultaten
analyseren en de conclusies maken we natuurlijk ook bekend
in deze KEN-nieuwsbrief.

Waarom deze actie?
Kerschoten bereidt zich voor op de mogelijke komst van
duurzame warmte en een warmtenet. Om optimaal gebruik te
maken van de warmte van een warmtenet, is je huis voldoende
geïsoleerd. Maar hoe weet je nu of dat zo is? Ervaar het zelf
door mee te doen met deze actie.

Meld je voor 20 november aan met de QR-code of via
www.kerschotenenergieneutraal.nl/zeventig. Je kunt ook bellen
met KEN-regisseur Marjolein Tillema: 06 – 528 28 625.

Wat gaan we doen?
Met de hulp van de energieconciërges zal KEN de temperatuur
van je cv-ketel op 70 graden zetten (i.p.v. de gebruikelijke 80
of 85 graden). Deze 70 graden is ook de temperatuur van de
duurzame warmte van het warmtenet. Zo kun je gedurende de
wintermaanden zelf ervaren of je huis lekker warm blijft. Als je
het te koud krijgt, kunnen we natuurlijk de temperatuur altijd
weer terugzetten.

www.kerschotenenergieneutraal.nl

Er kunnen maximaal 100 woningen
meedoen, dus meld je snel aan! De
actie is zowel voor huurders als voor
mensen met een eigen woning. Ben
je te laat, dan kun je altijd nog zelf
de temperatuur van je cv-ketel naar
70 graden brengen en gedurende
de wintermaanden kijken hoe je dat
bevalt.
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