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Beste wijkgenoot,  

 

Hierbij de gezamenlijke brief van onze energie-werkgroep bestaande uit Hoogkamp Energie, 

de gemeente Arnhem en Alliander; de drie partijen die werken aan een aardgasvrije oplossing 

voor de Hoogkamp. In deze brief besteden we onder meer aandacht aan: 1. de stand van 

zaken rondom het Buurt Energie Systeem; 2. Energie besparen loont altijd én 3. de 

Energiemarkt van oktober 2022. 

 

1. Buurt Energie Systeem Hoogkamp (BES); wat speelt er? 

Een flink aantal buurtgenoten is al op de hoogte van het plan van ons Buurt Energie Systeem 

(BES). De gemeente, Hoogkamp Energie en Alliander werken sinds 2021 gezamenlijk aan een 

haalbaarheidsonderzoek of er op een aantal locaties in de wijk warmte opgewekt kan worden 

die vervolgens via een warmtenet naar onze woningen wordt getransporteerd. 

In de buurtbijeenkomst van 21 april jl. vertelden we hier meer over, zoals welke locaties in 

potentie geschikt zijn voor opwekstations. De gedeelde informatie en de livestream van die 

avond vindt u allemaal terug op www.hoogkampenergie.nl.  

 

We willen u laten weten dat dit onderzoek naar de haalbaarheid nog niet is afgerond. Door 

onder meer de meest recente ontwikkelingen op de energiemarkt zijn er namelijk nieuwe 

vraagstukken ontstaan. Zo zien we dat in onze wijk, evenals in de rest van Nederland, het 

aantal individuele initiatieven om de energielasten te drukken sterk toeneemt. Dat is positief 

omdat de energiekosten daarmee dalen en de uitstoot van C02 wordt gereduceerd. Het brengt 

voor de ontwikkeling van de businesscase echter een nieuwe situatie met zich mee. Dit mede 

omdat er een deelname van zo’n 70% van de bewoners van de wijk nodig is om het BES 

rendabel te krijgen. De vraag is of dat gehaald wordt gezien de forse toename van individuele 

warmteoplossingen. Waarbij wij willen aantekenen  dat wat de eindoplossing voor Hoogkamp 

ook wordt, de individuele maatregelen (zoals isoleren en energie besparen) altijd van 

positieve invloed zijn, ook op de collectieve oplossing van het BES. 

 

Daarnaast verandert de regelgeving in hoog tempo. Een voorbeeld daarvan is dat de 

Rijksoverheid recent heeft aangekondigd dat in 2026 hybride warmtepompen (dat is een CV-

ketel + warmtepomp) de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent 

dat vanaf dat moment oude CV-ketels alleen nog maar vervangen mogen worden door een 

duurzaam alternatief, zoals een warmtepomp of aansluiting op een duurzaam warmtenet. 

Hierbij geldt overigens wel dat als er in 2026 “zicht is op een warmtenet” er een uitzondering 

wordt gemaakt voor de genoemde verplichting.  

 

Met name dit laatst punt motiveert ons om nog sneller stappen te zetten in de ontwikkeling 

van het BES. Maar tegelijkertijd brengen de genoemde recente ontwikkelingen op de 

energiemarkt een nieuwe situatie met zich mee. 

 

Wat betekent dit alles voor het BES?  

Wij wilden vóór de zomer een zo objectief mogelijke vergelijking aan de buurt voorleggen 

tussen een collectieve warmteoplossing en individuele mogelijkheden zoals hybride of all-

electric warmtepompen. We kijken dan naar de kosten voor de aansluiting op het BES ten 



 

opzichte van individuele installaties, de gemiddelde maandlasten, de CO2-reductie, het 

geluid, de impact in de buurt, de benodigde aanpassingen in de woningen etc. En 

daarbij onderzoeken we hoe het BES technisch zo optimaal mogelijk ontworpen kan 

worden. Kritische factoren hierbij zijn de reductie van de CO2-uitstoot, de verhouding 

tussen stroomgebruik voor de collectieve warmtepompen en het gasverbruik voor de 

piekvoorziening, het gevraagde isolatieniveau van de aan te sluiten woningen en het 

inregelen van de radiatoren in ieders huis.  

 

Deze onderzoeken zijn nog gaande; de presentatie hiervan is nu uitgesteld. Het streven 

is de onderzoeken eind van het jaar af te ronden om het daarna aan de wijk te kunnen 

voorleggen.   

Op basis van de intentieverklaring van de gemeente Arnhem, Alliander en Hoogkamp 

Energie hebben wij als partijen met elkaar afgesproken om ons gezamenlijk in te spannen 

voor het haalbaarheidsonderzoek naar een BES.  

 

En wat doen we nog meer in de 2e helft van dit jaar? 

Gezamenlijkheid is in onze optiek altijd van belang bij duurzame oplossingen. Ook voor dit 

project is voldoende deelname in de wijk essentieel voor het slagen van een collectief 

warmtesysteem. We willen daarom dit najaar volop inzetten op gezamenlijke acties om 

verder energie te besparen. Want of u voor een individuele warmteoplossing gaat, of dat u 

wacht op een collectief systeem, u bent altijd beter voorbereid als uw huis goed geïsoleerd 

is. Welk systeem het ook wordt, het zal energiezuiniger zijn en beter functioneren wanneer 

uw woning optimaal geïsoleerd is. En dat is niet alleen prettig en comfortabel voor u, maar 

ook voor uw buren! Aan welke (gezamenlijke) acties we denken, leest u hieronder. 

 

2. Energie besparen loont altijd; collectieve actie glas 

Steeds meer wijkbewoners wekken eigen stroom op met zonnepanelen. En veel bewoners 

nemen energiebesparende maatregelen door hun daken, vloeren en spouwmuren te isoleren. 

Maar ook tochtwering en het slim afstellen van uw CV-installatie helpen u het komend 

stookseizoen om uw huis warm te krijgen op een goedkopere manier. Zoals gezegd, wij zullen 

als werkgroep maximaal inzetten op het besparen. Ook omdat het voor het BES nodig is. Twee 

concrete acties zetten we daarvoor op: 

1. We gaan dit najaar van start met een collectieve inkoopactie voor het plaatsen van 

isolatieglas (zie ook het artikel over HR++glas in de laatste Penseelstreek). 

Aanmelden als geïnteresseerde kan via hoogkampenergie@gmail.com.  

2. We testen momenteel een methodiek om woningen snel een individueel advies voor 

energiebesparing te kunnen geven. Bij positief resultaat kunnen we meer woningen 

van een maatwerkadvies voorzien. 

En medio oktober zorgen we voor een ‘energiemarkt’ waarover hieronder meer. 

 

3. ‘Arnhem Aan de slag Hoogkamp Energiemarkt’ 

In samenwerking met Arnhem Aan organiseren we in oktober een energiemarkt in de wijk.  

Naast informatie over het BES zijn er kraampjes waar u inspiratie en praktische tips kunt 

krijgen over individuele oplossingen voor warmtepompen, subsidies, kieren dichten, 

zonnepanelen, glas- en andere isolatie. Meer informatie hierover kunt u vanaf medio 

september vinden op www.arnhemaan.nl/aandeslag. Begin oktober ontvangt u een 

uitnodiging voor deze markt. 

 

We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. 

 

Hartelijke groet, 

Werkgroep Hoogkamp Energie, Alliander en Gemeente Arnhem 


