
Nieuwe energie in de Gildenwijk
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Bewonersavond Gildenwijk 13 juli 2021



Programma

20.00 uur Welkom Diana Verkes

20.05 uur Toelichting Bertus den Toom 

Projectleider energietransitie gemeente Gorinchem

20.20 uur Toelichting Cees Wagemaker

Business Developer warmtenet HVC

20:30 uur Toelichting Ruben Duinker

Projectmanager Poort6

20.45 uur Gesprek in deelgroepen

21.15 uur Afsluiten in deelgroepen
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Klimaatdoelstellingen
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Parijs 2015: Klimaatakkoord

Oktober 2019: nationaal Klimaatakkoord

Regionale Energiestrategie (voor gebouwde omgeving) 2030 >  - 49% CO2

2030: 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd (20% woningvoorraad)

2050: 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen geen aardgas 
aansluiting meer



Regionale Energiestrategie - 6 Pijlers
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Besparen

Wat je niet verbruikt 
hoef je niet op te 

wekken.

Altijd stap 1

Warmte

Natuurlijke- en 
restwarmte zoveel 
mogelijk benutten.

Innovatie

Nieuwe 
technieken. 

Zonne-energie

Benutten 
bedrijfsdaken en 

schuren.

Die oppervlaktes zijn 
er, dus benut ze. 

Windenergie

Belangrijke bijdrage 
aan lokale energie-

voorziening én 
betere balans op het 

stroomnet.

Biodiversiteit

Fijn wonen in de 
stad voor mens en 

dier.



Warmte - Gorinchem aardgasvrij

5

Doel klimaatakkoord 

2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas af 

Eerste verkenning via Transitievisie Warmte

De impact van aardgasvrij wonen:

• Energie besparen en isoleren

• Aardgasvrij koken

• Aardgasvrij verwarmen (ruimte en tapwater)



Warmte - Gorinchem aardgasvrij
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Op hoofdlijnen zijn er 3 alternatieven voor de 

warmtevoorziening met aardgas:

• Warmtenet (verschillende bronnen mogelijk)

• All-electric

• Hernieuwbaar gas & hybride 

warmtepomp



Warmte - We zijn al aardig op weg
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Waarom nu een warmtenet in de Gildenwijk?
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• Compact cluster woningen en gebouwen

• Groot aandeel bezit Poort6 >70%

• Woningverbetering en verduurzamingsopgave Poort6 in de 

Gildenwijk combineren met opgave aardgasvrij (+/- Label B 

haalbaar)

• Veel woongebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie

• Dichtbij geschikte bronnen “Gorinchem is waterrijk”

• Uit onderzoek is gebleken dat een warmtenet voor een groot deel 

van de woningen en gebouwen in de Gildenwijk een haalbare en 

betaalbare oplossing is

• 23 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst 

van een duurzaam warmtenet, aangelegd door HVC 



Warmtenet 1e fase Gildenwijk
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Hoe werkt het warmtenet?
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zo werkt het warmtenet.
Een warmtenet is een netwerk van ondergrondse 

buizen waar warm water en afgekoeld water door heen 

stroomt. Het is een groot soort verwarmingsinstallatie. 

Een warmtenet staat ook wel bekend als 

wijkverwarming of stadsverwarming. 

Bij de warmtebron wordt water verhit. Dat water transporteren we 
via een geïsoleerd ondergronds leidingnet naar woonwijken en 
bedrijventerreinen. 

Het leidingnet vertakt zich via een regelstation bij u in de buurt 
naar uw woning of bedrijf. In het regelstation worden de druk en de 
temperatuur van het net geregeld. 

Het warme water van 70 °C stroom in de woning door de warmte-
unit. Via de warmtewisselaar in de warmte-unit worden het koude 
kraanwater en het radiator-water opgewarmd.

Na de warmteafgifte in de woning stroomt het afgekoelde water de 
retourleiding in. Het water wordt teruggebracht naar de bron waar 
het opnieuw opgewarmd wordt. 

1

2

3
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Wat is een midden-temperatuur warmtenet?
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Een midden-temperatuur warmtenet Gorinchem.
Het warmtenet Gorinchem wordt een midden-temperatuur warmtenet. De aanvoerleiding levert warmte van 

maximaal 70°C aan de set. De retourleiding is ongeveer 40°C. 

• Geschikt voor duurzame warmtebronnen zoals aardwarmte en thermische energie uit oppervlaktewater 

(TEO). 

• Behoud beter zijn warmte dan een hoge-temperatuur warmtenet. 

• Goed in te passen in de bestaande bouw.

• LT-warmteafgiftesysteem (zoals vloerverwarming) niet noodzakelijk.

• Basisisolatie is meestal voldoende voor comfort behoud.



Check radiatoren en 
isolatie

Elektrisch koken
Graafwerk voor de 

deur
Plaatsen van de 

warmte-unit
Herstel tuinpad en 

straat

Verwijderen cv-ketel en 
gasaansluiting

Aanpassingen 
leidingwerk

De te nemen stappen
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In 8 stappen Van Gas Los naar het warmtenet

In deze voorbeeldwoning staat in 8 stappen 

welke aanpassingen u aan uw woning kunt 

doen om uw woning te verwarmen via het 

warmtenet. 

Veel woningen zijn over de jaren door 

verschillende eigenaren verbouwd en 

aangepast. Hierdoor kan het per woning 

verschillen welke stappen genomen moeten 

worden.



Wat is een warmte-unit?
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een warmte-unit en het comfort.
• Het warmtenet water is gescheiden van de binnen 

installatie. 

• De warmte-unit is beschikbaar in verschillende varianten. 

• De warmte-unit hangt in een omkasting op de begane 

grond. 

• Met een thermostaat regel je de temperatuur in huis, net als 

bij een cv-ketel.

• De temperatuur van het warmtenet bij de warmte-unit in huis 

is maximaal 70℃. De radiatoren worden door een 

installateur zo ingeregeld dat de retour temperatuur 40℃ is. 

• Bij een aansluiting op het warmtenet worden de radiatoren 

dus iets minder warm.

• Warm tapwater werkt het zelfde als bij een cv-ketel.

Aansluiting 
warmtenet

Aansluiting cv-
installatie

Aansluiting 
waterleiding

Warmtemeter
30 cm

60 cm

60 cm



Hoe zit het met de warmtetarieven?
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Wat zijn de warmtetarieven.
• Warmtenetten worden gereguleerd via de warmtewet.

• De maximum warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld door de 
overheid (ACM).

• HVC is al jaren één van de goedkoopste warmteleveranciers van 
Nederland.

De vaste kosten voor warmte zijn ongeveer gelijk als bij gas als je 

ook rekening houdt met de kosten voor aanschaf en onderhoud 

van een cv-ketel.

Snelle rekensom: (gasverbruik – 40) / 32,7 
= geschat warmteverbruik

HVC geeft 5% korting op het 

variabel tarief (per GJ) van de 

ACM.



Hoe zit het met de warmteaansluiting?
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Kiezen voor een warmteaansluiting.

Utiliteitsgebouwen VVE’s
Individuele

woningeigenaren

Gebouweigenaar Individuele 

woningeigenaren 

in een wijkaanpak

Nieuwbouw en 

grootschalige 

renovatie projecten

Gemeente of 

projectontwikkelaar 
Woningeigenaren via de 

VVE

Weinig beslissers, grote warmtevraag Veel beslissers, kleine warmtevraag

Starten met de Startmotor Doorgroeien in de wijkaanpak

Corporatiewoningen + 

Gemeentelijk vastgoed

Woningcorporatie met 70% 

instemming huurders + 

Gemeente 

Aansluiten op het warmtenet is een keuze: 
• Huurders stemmen per complex in met het warmtenet (70%), voor ze worden aangesloten. 

• Kopers kiezen individueel, áctief voor het warmtenet. Het warmtenet wordt alleen 

aangelegd wanneer er voldoende huizen worden aangesloten. 



Voor- en nadelen van een warmtenet
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Afwegingen op een rij.

voordelen van het warmtenet.

• Laagste maatschappelijke kosten in 

warmtenetwijken 

• Gemakkelijk in gebruik en onderhoud

• Veilig

• Lokale (duurzame) warmte 

• Stapsgewijs verder verduurzamen

• Publiek bedrijf van gemeenten en waterschappen

• Geen winstoogmerk 

nadelen van het warmtenet.

• HVC is de enige warmteleverancier

• Overstappen vraagt om aanpassingen aan 

leidingen en radiatoren of isolatie maatregelen. 

• Alleen samen met de buurt, kies je voor het 

warmtenet. 



Warmtenet Gildenwijk

965 woningen van Poort6 in de eerste fase





Verandering is van alle tijden….



Warmtenet voor onze huurders

• Impact per complex duidelijk maken en communiceren

• Huurdersinstemming noodzakelijk (70%)

• Elektrisch koken 

• Lagere verwarmingstemperatuur 70 i.p.v. 80/90 graden

• Mogelijk verandering in afrekening servicekosten

• Ander aanspreekpunt bij eventuele storingen (HVC)

• Goedkopere tarieven dan gas (minimaal <5% dan ACM)

• HP6 steunt dit initiatief



Woonlasten stijgen niet!

• Niet Meer Dan Voorheen (NMDV)
• Poort6 betaalt eigenarendeel vastrecht en aansluitkosten
• Onderhoud CV ketel vervalt

• Energiebesparende maatregelen? > Afspraken volgens sociaal huurakkoord
• Poort6 investeert in inductie koken en pannenset

O N Z E   B E L O F T E :

Voor de huurder stijgen de totale 
woonlasten niet, bij gelijkblijvend verbruik.



Elektriciteit van uw 

elektriciteitsleverancier

Uw elektraverbruik stijgt iets. 

Het verbruik voor warmte 

daalt. Dit komt omdat u 

straks op inductie kookt.

Water

Er verandert niets.

Warmte van HVC 

U betaalt straks voor warmte. Hiermee verwarmt u uw huis.

Het termijnbedrag voor warmte is net zoals het gastarief 

opgebouwd uit:

• Vaste kosten = vaste leveringskosten

• Variabele kosten =  verbruik 

(HVC geeft 5% korting op het gemiddelde gastarief 

van grote energieleveranciers).

Poort6 betaalt voor u de vaste kosten van de collectieve 

warmte-unit en het onderhoud.  

Woning van Poort6

Er verandert niets.. 

Gas van uw 

gasleverancier

Het gas wordt afgesloten. 

Dit is voor u kosteloos. 

Gelijke woonlasten

nu straks

Elektriciteit van uw 

elektriciteitsleverancier

Uw leverancier kan 

hetzelfde blijven.



Type Aansluitingen

• Blokverwarming wordt          
individuele afgifteset

• Blokverwarming wordt 
collectieve afgifteset

• CV- ketel wordt

individuele afgifteset

• Nieuwbouw met                                 

individuele afgifteset



Planning

• 2022 Start aanleg warmtenet door HVC

• 2022 Aansluiten panden
Alexanderflat, Gildenweg e.o. (57 woningen), Munter- en Tichelaarflat

• 2023 Aansluiten 
Frisoflat

• 2024 Aansluiten panden
Wijnkoperstraat e.o. en Kremlin II

• 2025 Aansluiten 
Gildenhof en Schelluinsevliet



Communicatie

Juli 2019                   maart 2020 februari 2021                 mei 2021



Wat betekent dit voor woningeigenaren & VvE’s
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• Er zijn nu nog maar beperkte instrumenten beschikbaar (zoals 

gebouwgebonden financiering of voldoende ondersteunende 

subsidies) om woningeigenaren een goed aanbod te doen om aan te 

sluiten op het warmtenet. 

• Een warmtenet is een collectieve oplossing, wat vraagt om een fors 

aantal aansluitingen in een straat/buurt om een goed financieel 

aanbod te kunnen doen. 

• Nog niet duidelijk wanneer woning- en gebouweigenaren de 

mogelijkheid krijgen om aan te sluiten (we staan aan het begin van de 

energietransitie).

• In tussentijd perspectief bieden aan particulieren, VvE’s, ondernemers 

en organisaties.



Vervolgstappen

27

Overzicht van stappen die de komende tijd 

worden doorlopen:

• Poort6 in gesprek met huurders

• Start werkzaamheden 2021/2022

• Gesprek Poort6, Vastgoedeigenaren, VvE’s 

e.a. over verdere uitrol warmtenet tot 2030 

→ Wat kunt u nu al doen? 



Bespaartips 

28



Maatregelen op weg naar aardgasvrij

10% tot 25% =

€ 100-250 per jaar 

20% = € 200 

per jaar

30% =   € 300 

per jaar
25% =  € 250 

per jaar

Vloerisolatie Muurislolatie Dakisolatie HR++ Glas
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Wie kunnen u verder helpen?
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• Aanvragen gratis gesprek 

wooncoach

• Warmtescan op maat € 35

• Informatie over:

• Inzet wooncoaches

• Klushulp

• Energy Party’s: Energie 

besparen met uw straat of 

buren

www.hetnieuwewonen.nl

• Collectieve inkoopacties

• Besparingstips 

• Huisscan

• Overzicht subsidies en leningen

• Overzicht leveranciers

• Bewonersinitiatieven

www.regionaalenergieloket.nl/gorinchem 

Ook voor VvE

http://www.hetnieuwewonen.nl/
http://www.regionaalenergieloket.nl/gorinchem


Informatie & vragen
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Gorinchem duurzaam is van iedereen en doen we samen. Duurzaam betekent dat we zuinig 

moeten zijn op de aarde en dus op onze leefomgeving. In Gorinchem werken we samen met 

inwoners, bedrijven en organisaties aan een duurzame stad en dragen we bij aan een beter 

klimaat.

Informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website.

Informatie algemeen: www.gorinchem.nl/duurzaam

Informatie warmtenet: www.warmtenetgorinchem.nl

Informatie energiebesparing: www.regionaalenergieloket.nl/gorinchem

www.hetnieuwewonen.nl

Vragen of opmerkingen?  duurzaam@gorinchem.nl

http://www.gorinchem.nl/duurzaam
http://www.warmtenetgorinchem.nl/
http://www.regionaalenergieloket.nl/gorinchem
http://www.hetnieuwewonen.nl/
mailto:duurzaam@gorinchem.nl

