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Veel aandacht voor selectie 
Het ging om een grote opdracht, namelijk de levering van 
warmte aan maar liefst 2800 woningen en bedrijven. Daarom 
was een formele, Europese aanbestedingsprocedure nodig.
Er kwamen vijf aanbiedingen binnen en we zijn met drie partijen 
verder gegaan: EnNatuurlijk, InWarmte en Wij Maken Energie. 
Het is voor Nederland nieuw om een bestaande woonwijk van 
het aardgas over te zetten op een warmtenet. Daarom hebben 
we uitgebreid gepraat met deze drie bedrijven. Over de techniek, 
CO2-uitstoot, kosten, planning, overlast, het zuiveringsproces 
van het rioolwater, klantgerichtheid, service, de afhandeling van 
storingen en nog veel meer. 

LINTHORST WORDT WARMTELEVERANCIER

Na deze gesprekken hebben de drie bedrijven een aanbieding 
gedaan. De aanbestedingscommissie heeft dus gekozen voor 
‘Wij Maken Energie’. Zij scoorden goed op alle onderdelen. Dat 
het een Apeldoorns bedrijf is, is mooi meegenomen.

Wat gaat Wij Maken Energie doen?
Wij Maken Energie gaat de warmte opwekken uit het uitstromende 
rioolwater van de zuiveringsinstallatie. Ze gaan deze warmte 
leveren aan de bewoners en bedrijven in de wijk. Wij Maken 
Energie is straks dus het bedrijf met wie u een contract sluit en 
aan wie u de rekening voor de warmte gaat betalen.

Na een proces van twee jaar is de warmteleverancier 
geselecteerd. Het is ‘Wij Maken Energie’ geworden, een 
dochterbedrijf van Linthorst Techniek. Op 3 oktober hebben 
zij ook hun handtekening gezet onder de samenwerking.
Vanaf het voorjaar van 2021 heeft een aanbestedings
commissie het proces begeleid. In deze commissie zaten 
de gemeente, de woningcorporaties, het waterschap en 
uiteraard ook bewoners. Namens de werkgroep warmte heeft 
Jan van Stuyvenberg steeds kritisch meegekeken naar de 
belangen van de wijkbewoners.

Wij Maken Energie is onderdeel van het bekende 
Apeldoornse familiebedrijf Linthorst Techniek. Al sinds 
1978 helpen zij hun opdrachtgevers met duurzame, 
technische oplossingen. Met het hoofdkantoor in Wenum 
Wiesel zitten ze letterlijk dichtbij Kerschoten. Extra fijn; 
want zo kennen zij de wijk goed en weten ze gelijk de weg. 

Werken aan een groenere wereld
Met 500 collega’s werken zij dagelijks aan het versnellen van de 
energietransitie. Ze willen bijdragen aan een groenere wereld voor iedereen. 
Ze hebben bijvoorbeeld een eigen unieke warmtepomp ontwikkeld. 
Hiermee kunnen ze wijken, hotels en zorginstellingen eenvoudig van het 
gas af helpen. Zonder dat er al te veel aanpassingen nodig zijn in een 
gebouw. Zo blijft het voor iedereen betaalbaar. Daarnaast leveren ze ook 
duurzame energie-oplossingen voor grote nieuwbouwprojecten.

Samenwerken belangrijk
Wij Maken Energie bedenkt niet alleen de techniek, maar maakt die ook 
zelf. Hierbij vinden ze een goede samenwerking het allerbelangrijkste. 
Ze houden rekening met de wensen van hun klant. En proberen samen 
tot de beste oplossing te komen. Samen met Linthorst Techniek zorgen 
ze dat de realisatie en ook later het onderhoud in goede handen is. Hun 
jarenlange ervaring nemen ze graag mee op weg naar een aardgasloos 
Kerschoten. Ze kijken ernaar uit om samen met de wijk op zoek te gaan 
naar de beste aardgasloze oplossing. Kijk voor meer informatie over Wij 
Maken Energie op hun site: www.wijmakenenergie.nl.

MEER DAN EEN ENERGIEBEDRIJF



De komende maanden gaat Wij Maken 
Energie verder met het ontwerp van 
het warmtenet. Natuurlijk doen ze 
dat samen met de projectpartners. Er 
worden nog allerlei keuzes gemaakt. 
Welk type warmtewisselaar gaan 
we gebruiken om de warmte uit 
het rioolwater te halen? Kunnen 
we het warmtenet meteen starten 
zonder CO2-uitstoot? En dus vanaf 
het begin helemaal duurzaam zijn? 
Welke woningen kunnen als eerste 
aangesloten worden? En wat zijn de 
kosten? 
Het is nog niet zeker of het warmtenet 
er ook echt komt. Rond de zomer van 
2023 willen we het besluit nemen of 
het doorgaat. De komende maanden 
hebben we nodig om alles op een rij te 
krijgen voor dit besluit.

Begin 2023 organiseren de projectpartners weer een informatieavond in de wijk. 
De vorige avond is alweer een jaar geleden, dus het is hoog tijd om u bij te praten.
Op deze avond stellen de mensen van Wij Maken Energie zichzelf voor en vertellen 
over hun plannen. Verder gaan we in op de uitkomst van de onderzoeken die 
gedaan zijn bij 50 particuliere woningeigenaren. Bij deze woningen is gekeken 
wat er eventueel nog aan extra isolatie gedaan moet worden om over te kunnen 
stappen op het warmtenet, én wat er gedaan moet worden als de bewoner voor 
een eigen, individuele duurzame oplossing zou kiezen (bijvoorbeeld een eigen 
warmtepomp).

De datum en locatie van deze avond volgen nog. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging per post. Natuurlijk maken we de datum ook bekend via de KEN-
nieuwsbrief en de KEN-website.

HOE GAAT 
HET VERDER

BIJPRAATAVOND 
BEGIN 2023

Van 50 koopwoningen is de afgelopen maanden in kaart 
gebracht welke vervanger van aardgas het best bij de woning 
past. DeA en E-Trias hebben elk 25 woningen onderzocht. Het 
gaat om vijf soorten woningen: twee-onder-één-kapwoningen, 
rijwoningen, vrijstaande woningen, appartementen en 
bovenwoningen. Veel eigenaren van de onderzochte woningen 
hebben hun adviesrapport al in huis. Deze maand bekijken we 
wat we van deze 50 woningonderzoeken kunnen leren. Met 
de 50 eigenaren gaan we in december in gesprek over de 
adviesrapporten. 

Tijdens de bewonersavond begin volgend jaar kunnen we u 
vertellen wat wij en u ervan kunnen leren.

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek helpt om een beter beeld te krijgen van de 
woningaanpassingen die nodig zijn om op het warmtenet aan 
te kunnen sluiten. Ook helpt het bewoners om een keuze te 
maken tussen het warmtenet en een eigen warmtepomp. Verder 
krijgt de bewoner meer inzicht in verduurzamingsmaatregelen 
die nodig zijn en wat die kosten.

LEREN VAN 50 WONINGEN
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Frank Zandvliet is één van de leden van de werkgroep warmte. 
Dat is de groep bewoners die meekijkt met belangrijke 
stappen richting het warmtenet in Kerschoten. Hij woont 
samen met zijn vrouw in een koophuis uit 2009 en is erg 
tevreden over  de zonnepanelen op zijn dak. Zijn ideaalbeeld 
van de wijk is dat de bewoners de handen ineen slaan om 
uiteindelijk hun eigen energie op te weken. 

De zonnepanelen zijn met een groep buren tegelijk aangeschaft. 
Met een groep van 49 huiseigenaren is een inkooporganisatie 
opgebouwd. Daar is een actieve appgroep uit ontstaan. Frank: 
“Het heeft me verbaasd hoe leuk het is, die zonnepanelen. Niet 
alleen wat het opbrengt, ook maar het onderlinge contact met 
elkaar. Dat je ergens aan bijdraagt, dat is ook fijn.” Hij heeft 
jaren als salesmanager gewerkt en is zich nu aan het omscholen 
naar energieadviseur. “Super interessant. En handig om voor 
de wijk in te zetten.”

Meedenken in werkgroep
Frank zit nu ruim 2 jaar in de werkgroep warmte. “Wat we zoal 
doen? We vergaderen maandelijks, de gemeente houdt ons 
op de hoogte van de ontwikkelingen. Twee mensen van ons 
hebben meegekeken bij de selectie van de warmteleverancier. 

We hebben ook aangegeven wat we belangrijk vinden dat er bij 
de 50 woningonderzoeken wordt meegenomen.” 

Eerst kritisch, nu positiever
Er moet veel gebeuren voordat er een warmtenet is. Dat is hem 
steeds duidelijker geworden. Frank: “Het duurt lang maar het 
moet ook zorgvuldig gebeuren. Ik vind dat ze dat professioneel 
doen. Eerst was ik nogal kritisch, maar ik ben steeds positiever 
geworden over de aanpak. De insteek is geworden: ‘we moeten 
het beste doen voor de inwoners’ in plaats van ‘iedereen moet 
aan het warmtenet’.”

Nog geen keuze gemaakt
En, gaat Frank zelf over op het warmtenet of gaat hij voor 
de warmtepomp? “Ik zit middenin het keuzeproces. We 
hebben een prima geïsoleerd huis en een nieuwe CV-ketel. 
We gebruiken relatief weinig gas, maar er zijn genoeg andere 
huizen in Kerschoten die veel verbruiken. Ik ben benieuwd naar 
het voorstel voor het warmtenet. Dan kunnen de bewoners van 
Kerschoten pas een goede afweging maken. Nadenken over 
je energie en je verbruik is leuk. Ik raad iedereen aan zich te 
verdiepen in zijn persoonlijke situatie. Het levert je altijd wat op, 
zowel in je portemonnee als voor het milieu. Doen!”

“IK GELOOF IN 
SAMEN DINGEN DOEN, 
VOORAL ALS HET 
GAAT OM ENERGIE”

LID WARMTEWERKGROEP 
FRANK ZANDVLIET:

Eind oktober en begin november hebben een aantal 
studenten onderzoek gedaan in de wijk. Misschien heeft u ze 
zelf gesproken. Het waren studenten van Hogeschool Saxion 
in Deventer. Studente Joy Mentink organiseerde interviews 
met wijkbewoners voor haar afstudeerstage Klimaat & 
Management. 

Joy (rechts) is met een aantal medestudenten de wijk in gedoken 
om meningen te verzamelen. Meningen over het vertrouwen 
dat u heeft in de gemeente en de projectpartners bij de 
mogelijke komst van het warmtenet. Op het moment is ze druk 
bezig met het verwerken van de uitkomsten. De opgehaalde 
antwoorden zet ze om in bruikbare tips en aanbevelingen voor 
de gemeente en projectpartners. Joy: “Het was een leuke en 
leerzame ervaring om met mensen in gesprek te gaan over het 
onderwerp. Ik wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor 
de bijdrage aan het onderzoek!”

MENINGEN VERZAMELD 
IN DE WIJK
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halverwege 2023 
principebesluit of het warmtenet 
doorgaat

2023 
vergunningen en subsidie duurzame 
energie (SDE++) van het rijk regelen

2023/2024 
bewoners en bedrijven geven aan 
of ze mee willen doen met het 
warmtenet 

Begin 2025 
definitief besluit: het warmtenet gaat 
door

2025 
start aanleg warmtenet

Voorjaar 2026 
de eerste gebouwen worden 
aangesloten op het warmtenet

DE PLANNING ALVAST BEGINNEN
MET BESPAREN

BEWONERS BETREKKEN 
EN INFORMEREN

De energieprijzen zijn flink gestegen maar het duurt nog een paar jaar voordat u 
warmte en warm water kunt krijgen via het warmtenet. Alvast voorbereiden daarop 
kan nu al wel. Woont u gehuurd? Vraag dan aan uw verhuurder wat die kan doen. 
En het helpt natuurlijk als u zelf zuinig om met gas en stroom omgaat. Heeft u 
een eigen woning? Kijk dan hoe u kunt isoleren. Daar zijn subsidies voor. Bij het 
Energiepunt weten ze wat er allemaal kan. Ga naar de Paslaan 1 of kijk op hun site 
voor tips om meer grip op de energierekening te krijgen (www.energiekapeldoorn.nl).  
Op de site staan de openingstijden.

Bij de ontwikkeling van het warmtenet betrekken we de wijkbewoners 
op diverse manieren. De werkgroep warmte komt regelmatig bij 
elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. De leden geven ideeën 
en kennis uit de wijk door aan de projectgroep. Ook waren enkele 
leden betrokken bij de selectie van de warmteleverancier. 
Daarnaast houden we u als wijkbewoner op de hoogte via 
deze nieuwsbrief, informatieavonden en via de website  
www.kerschotenenergieneutraal.nl. Wilt u de nieuwsbrief graag 
digitaal ontvangen? Meld u dan aan op de website, onder de knop 
‘nieuws’ of scan de qr-code hiernaast.

WIE WERKEN ER AAN KEN?

In KEN werken bewoners, bedrijven, woning
corporaties en lokale partijen samen aan één doel: 
een energieneutrale wijk met duurzame warmte. 
In de projectgroep die het warmtenet ontwikkelt, 
zitten de volgende partijen: gemeente Apeldoorn, 
woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning 
en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Firan, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en 
Linthorst/Wij Maken Energie. De projectgroep brengt 
deze nieuwsbrief uit.
De nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd in de wijk 
Kerschoten.

Ontwerp en drukwerk: Designheld
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