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Op 11 maart 2021 werd een wijkavond georganiseerd voor Arnhem West met als thema 
duurzaamheid en energie. Vanwege de coronamaatregelen was dit een digitale wijkavond. Er zijn veel 
vragen gesteld. Dat gebeurde via de chat tijdens het plenaire programma en ook daarna, tijdens de 
groepsgesprekken. Met dit document proberen we alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en 
deze antwoorden voor iedereen toegankelijk te maken. Voor de leesbaarheid hebben we de vragen 
opgedeeld in categorieën.  
 
De belangrijkste conclusie die tijdens de wijkavond is gedeeld is dat er geen concrete plannen zijn om 
in Arnhem West het aardgasnet te vervangen voor een duurzame warmtebron. Op 
www.arnhemaan.nl/arnhem-west staat hierover meer uitleg. Hier is de wijkavond ook terug te kijken. 
 
De komende tijd is het belangrijk dat woningen in Arnhem West zo goed mogelijk worden geïsoleerd. 
Daar lijkt veel animo voor te zijn. Bovendien wil wijkorganisatie GroenWest de wijkbewoners hierbij 
helpen. Overweegt u ook aan de slag te gaan met woningisolatie? Neem dan contact met hen op via 
info@groenwestarnhem.nl. 
 

  

 

1. Van het aardgas af 

Welke planning is er rondom een alternatieve warmtebron aangezien we nu we niet van gas af gaan?  

Dat zal dan voor de meeste woningen na 2030 worden, maar wel voor 2050. Precies kunnen we het 

nog niet goed aangeven. In de Transitievisie Warmte die dit jaar wordt opgesteld staan de wijken en 

buurten die voor 2030 aardgasvrij worden. Vervolgens wordt deze visie iedere 5 jaar geactualiseerd 

en worden de wijken/buurten genoemd die dan binnen 8 tot 10 jaar aardgasvrij worden. 

 

Op welke termijn komt er een andere bron om de woningen te verwarmen? 

Voor oude wijken weten we nog niet wat de toekomstige warmteoplossing zal zijn. Deels kan dit 

stadswarmte zijn, een midden-temperatuur warmtenet, groen gas of een individuele voorziening. 

Er zijn na 2030 weer nieuwe technieken en ontwikkelingen. Voor nu is het advies om in Arnhem 

West energie te besparen en de woning te isoleren. 

 

Als we iedereen in Arnhem nodig hebben, waarom worden de huurders dan niet in de gelegenheid 

gesteld om hun woning te laten isoleren? 

We hebben inderdaad iedereen nodig. Daarvoor willen/moeten we ook met die eigenaren in 

gesprek. Met de woningcorporaties zijn al gesprekken.  

 

Van het aardgas af, is dat voor het milieu of voor Groningen? 

Aardgas is een fossiele brandstof die CO2 uitstoot en is daarom niet duurzaam. In heel Nederland 

hebben we afgesproken dat we voor 2050 klimaatneutraal zijn en aardgasvrij wonen, zodat we niet 

meer bijdragen aan klimaatverandering en aan aardbevingen in Groningen. Dit doen we in Arnhem 

http://www.arnhemaan.nl/arnhem-west
mailto:info@groenwestarnhem.nl
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stap voor stap met een aanpak die past bij de wijk. We gaan alleen van het aardgas af als het ook 

echt kan, dat betekent haalbaar en betaalbaar is. 

 

Wat doet de koepelgevangenis? Kunnen zij van betekenis zijn voor de Hulkestein flat? 

Ten aanzien van de herontwikkeling van de Koepel moet nog veel onderzoek plaatsvinden, waarbij 

ook wordt gekeken naar eventuele koppelkansen voor omliggende al bestaande woningen. Het is nu 

nog te vroeg om aan te kunnen geven hoe groot de kansen hiervoor zijn. 

 

Nieuwbouwwoningen in Klingelbeek voldoen al grotendeels, die zijn voorbereid op lage temperatuur.en 

er zijn zonnepanelen aangelegd. Hoe kan je van het aardgas af? 

Eventueel kan het Aanjaagfonds worden ingezet om het onderzoek te financieren, 

https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/aanjaagfonds/. Individueel kan naar een oplossing met een 

warmtepomp worden gekeken. Deze bewoner kan dan ook zijn/haar woning als voorbeeldwoning 

beschikbaar stellen voor de buurt, zodat buurtgenoten van elkaar kunnen leren. 

 

 

2. Vragen over energiebronnen  

Moeten we waterstof afwachten? Ik ben nieuwgierig wat je daarmee kunt. 

Het voordeel van waterstof is dat je er energie mee opslaat. Het nadeel van waterstof is dat het geen 

energiebron is, maar juist ook veel energie kost om het te maken. Waar een warmtepomp van 1 kWh 

energie er 3 of 4 maakt, zo blijft er bij het maken van waterstof slechts 0,4 kWh energie over van 1 

kWh. Je hebt dan 8 tot 10 keer zoveel energie nodig die je eerst duurzaam moet opwekken. Zoveel 

hebben we nog lang niet. 

 

Rijnstate is bezig met waterstof, hoe zit dat?  

Rijnstate is een toekomstige energievoorziening aan het onderzoeken. Waterstof wordt daar in 

meegenomen. Er is nog geen keuze gemaakt. 

 

Van het gas af is prima, maar hoeveel gas verbruikt AVR in Duiven op jaarbasis om afval te verbranden? 

En hoeveel huishoudens met gas zijn dat? 

Het warmtenet vanaf de AVR in Duiven loopt niet naar Arnhem West en er zijn ook vooralsnog 

geen plannen voor. 

 

Er zijn veel zonnepanelen aanwezig, kan daar binnen de wijk energie mee geleverd worden? Zou dat 

kunnen op ontwikkeling van Amvest? 

Amvest zal voor de ontwikkeling waarschijnlijk een duurzaam warmtenet aanleggen. Een 

oplossing met energie van zonnepanelen uit de wijk is hier waarschijnlijk geen optie. 

 

Kunnen we de warmte van Kema gebruiken? Hoeveel warmte lozen zij?  

Hierop hebben wij op dit moment nog geen antwoord.  

 

  

https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/aanjaagfonds/
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Zijn er nog kansen om samen te werken met het museum waar naar verluid ook een warmte-koude 

opslag (WKO) installatie wordt aangelegd? doen ze dat alleen voor hun eigen pand of ook voor een deel 

van Arnhem West? 

Dat is zeker mogelijk. Het bronnet kan worden uitgebreid met andere WKO bronnen zodat 

andere woningen kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen de investeringen worden 

geoptimaliseerd. Met betrekking tot warmte en koude bij het gemeentemuseum wordt gekeken 

naar mogelijkheden van uitwisseling in het gebied Coehoorn. Er lijken geen kansen te zijn voor 

koppeling met de bestaande WKO van het museum. 

 

Is er een LCA (levenscyclus analyse) gemaakt van het warmtenet en de alternatieve manieren van 

verwarmen? 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de wijk. Die staan op www.arnhemaan.nl/arnhem-

west. 

 

 

3. Warmtenet  

Waarom wordt een onderscheid gemaakt tussen 55 en 70 graden bij het warmtenet?  

Onderscheid tussen de verschillen temperaturen heeft te maken met het isoleren van de 

woningen. Goed geïsoleerde huizen kunnen worden verwarmd met lage temperaturen. 

 

55 graden is toch geen lage temperatuur? 

In Arnhem hebben we het zo afgesproken: 55 graden geldt als lage temperatuur en 70 graden 

als middentemperatuur. Met 70 graden kan een label B woning verwarmd worden, met 55 

graden een label A woning. 

 

Een bewoner komt met alle isolatie en zonnepanelen op label C uit. Wat betekent dat voor warmtenet en 

de temperatuur?  

Voor de aanvoertemperatuur van het warmtenet is de isolatie van de gebouwschildelen (de 

buitenkant) van de woning bepalend. Bij het bepalen van een energielabel worden ook de 

zonnepanelen (energieopbrengst) meegenomen, terwijl die de woning niet isoleren of klaar maken 

voor de aanvoer van een duurzame warmtebron. Het is dus de vraag wat het energielabel van de 

woning zonder de zonnepanelen is. Voor eventuele aanvullende isolatiemaatregelen geeft de 

handreiking van Arcadis een goed inzicht. Wijkbewoners die actief zijn bij GroenWest willen hun 

buurtgenoten advies op maat geven. 

 

Van welke capaciteit gaat het onderzoek uit naar een warmtenet rondom de HES? Wordt er al rekening 

gehouden met de huidige bebouwing in de capaciteit? 

Het warmtenet op De Hes moet nog worden uitgewerkt. Het is dus nog niet duidelijk of er ook 

(over)capaciteit beschikbaar komt voor bestaande woningen. 

 

Hoe zit een verdeling in de temperatuur? Kan een warmtenet bij verschillende huizen een verschillende 

temperatuur leveren? 

In het onderzoek voor Arnhem-West zijn we voor de aansluiting van de woningen in de verschillende 

buurten uitgegaan twee verschillende temperaturen van 70 en 50 graden, veel voorkomende 

http://www.arnhemaan.nl/arnhem-west
http://www.arnhemaan.nl/arnhem-west
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
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aanvoertemperaturen van warmtenetten. Dus per buurt kan de aanvoertemperatuur verschillen.   

 

Hoe ver staat het met het warmtenet? 

De technische en financiële haalbaarheid van het warmtenet is onderzocht. De belangrijkste 

conclusie is dat er nu geen concrete plannen zijn om in Arnhem West een warmtenet aan te leggen 

als alternatief voor aardgas. Meer hierover staat op www.arnhemaan.nl/arnhem-west.  

 

Waarom is in het onderzoek gekozen voor Rijnwater? En hoe verwarm je het Rijnwater? 

Er is binnen het onderzoek naar een duurzame warmtebron in Arnhem-West gekeken naar Rijnwater 

omdat deze (duurzame) warmtebron dichtbij Arnhem-West aanwezig is. Dit water moet daarbij 

verder verwarmd worden met warmtepompcentrales. 

 

Komt er stadsverwarming? 

Er komt geen stadsverwarming in Arnhem-West. De stadsverwarming vanuit de AVR in Duiven 

levert warmte met een hoge temperatuur. Dit warmtenet willen we gebruiken in buurten die echt 

afhankelijk zijn van warmtelevering met een hoge temperatuur, denk aan monumentale 

gebouwen of buurten waar geen alternatieve bron dichtbij is. In Arnhem-west is een alternatieve 

bron aanwezig daarom komt er geen stadsverwarming. 

 

Is elk huis geschikt voor aansluiting op het nieuwe warmtenet na goede isolatie? 

Nee niet iedere woning is met goede isolatie geschikt om aangesloten te kunnen worden op het 

nieuwe warmtenet. In het uitgevoerde onderzoek naar het warmtenet wordt voor de verwarming  

van een aantal vrijstaande woningen uitgegaan van een oplossing met individuele 

warmtepompen. 

 

 

4. Vragen bewoners/wijkinitiatieven 

Ik heb de wens om een kleinschalig systeem met buren  aan te leggen met warmtewisselaar, een 

gesloten systeem. Hoe dat te organiseren? 

Iedereen in Arnhem West die aan de slag wil met isoleren kan zich melden bij GroenWest. Deze 

door wijkbewoners opgezette organisatie werkt aan collectieve inkoop en advies op maat voor 

hun buurtgenoten. Doordat veel wijkbewoners zich hier melden, kan GroenWest ook mensen 

met dezelfde ideeën aan elkaar koppelen. Dus mogelijk ook rondom een gezamenlijke 

warmtewisselaar.  

 

Er is al best veel geïsoleerd, maar nog niet officieel gelabeld. Kunnen aanvragen van en keuren voor 

energielabel samen worden aangevraagd? 

Het verkrijgen van een energielabel is niet een op zichzelf staand doel. Het is belangrijker om de 

woningen te isoleren en dat kan samen/collectief opgepakt worden. GroenWest Arnhem neemt 

hierin het initiatief. Als u hieraan wil meedoen kunt u contact opnemen met hen. 

 

Kan Groenwest bemiddelen om ons overschot Kwh zonne-energie te verkopen? 

GroenWest en Rosandestroom denken ook na over het opwekken en verdelen van lokaal 

opgewekte stroom. Neem hierover vooral contact met hen op. 

http://www.arnhemaan.nl/arnhem-west
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5. Onderzoek Arcadis naar isolatiemaatregelen 

Is in het Arcadisonderzoek ook de leeftijd van woningen meegenomen? 

Ja in het onderzoek van Arcadis is rekening gehouden met het bouwjaar van de woningen, zie 

hoofdstuk "3.1.1 Bouwjaren" van het onderzoek. 

    

Waarom is vloerisolatie pas interessant richting 50 graden zoals in onderzoek staat? 

In het onderzoek zijn de benodigde isolatiemaatregelen bepaald om ruimteverwarming op 

middelhoge temperatuur (70 graden) en lage temperatuur (50 graden) mogelijk te maken.  Op 

basis van deze temperaturen zijn de benodigde isolatiemaatregelen bepaald. Het is uiteraard 

altijd goed om isolatiemaatregelen te treffen, ook vloerisolatie, om het energieverbruik te 

verminderen. 

 

6. Bewonerspeiling  

75% van de buurt niet in enquête. Hoe representatief is de bewonerspeiling? 

De bewonerspeiling is niet representatief. Van in elk geval 480 huishoudens weten wij wat zij 

vinden. Dat is een kwart van heel Arnhem West. Op veel vragen gaven zij eensgezind antwoord. 

Zo staat 95% van hen positief tegenover duurzaamheid. En 360 woningeigenaren gaven aan dat 

zij hun woning misschien of zeker willen verduurzamen. Dat zijn veel woningen waar snel een 

slag kan worden geslagen. Van de mensen die niet meededen aan de enquête weten we niet 

wat zij vinden. Hopelijk zijn of worden zij net zo enthousiast als hun buren die wel meededen aan 

de enquête. 

 

Hoe krijg je mensen mee die niet actief zijn?  

De gemeente heeft laten onderzoeken wat de meest effectieve isolatiemaatregelen zijn en wat 

deze kosten voor de verschillende woningen in Arnhem West. Hierover hebben wij een brief 

gestuurd en een grote groep van honderden wijkbewoners gemaild.  

 

Wijkorganisaties GroenWest en Klingelklimaat staan daarbij klaar om hun wijkgenoten in Arnhem 

West te ondersteunen bij het isoleren van hun woning of rondom andere maatregelen om 

energieverbruik te verminderen. De gemeente ondersteunt deze wijkorganisaties hierbij. Op 

deze manier hoopt de gemeente dat wijkbewoners actief worden op deze thema’s. We moeten 

op een later moment bekijken in hoeverre deze aanpak succesvol is.  

 

 

7. Vervolg aanpak isoleren woningen 

7.1 Organisatie vervolg aanpak 

Welke vervolgstappen zijn er concreet in Arnhem West qua ondersteuning en financiering? Hoe worden 

wij geholpen in het isoleren vanuit de gemeente? Mijn zorg is dat er geïnvesteerd wordt in de wijken die 

nieuwbouw zijn en dat de moeilijke wijken achterblijven. 

De gemeente heeft laten onderzoeken wat de meest effectieve isolatiemaatregelen zijn en wat 

deze kosten voor de verschillende woningen in Arnhem West. Hierover hebben wij een brief 

https://www.arnhemaan.nl/documents/48/Arnhem-West_Isolatiemaatregelen_-_rapport_Arcadis.pdf
https://www.arnhemaan.nl/documents/51/Uitslag_Wijkpeiling_duurzame_energie_in_Arnhem_West.pdf
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
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gestuurd en een grote groep van honderden wijkbewoners gemaild. Op de website Arnhem Aan 

staan bovendien veel informatie over subsidies en andere financiële ondersteuning.  

 

Wijkorganisaties GroenWest en Klingelklimaat staan met advies klaar om hun wijkgenoten in 

Arnhem West te ondersteunen bij het isoleren van hun woning of rondom andere maatregelen 

om energieverbruik te verminderen. De gemeente ondersteunt deze wijkorganisaties hierbij. Op 

deze manier hoopt de gemeente dat wijkbewoners actief worden op deze thema’s.  

 

 

7.2 Advisering 

Hoe zit het met maatwerkadvies? Dat leek “op” te zijn op de website Arnhem Aan. 

Deze zijn binnenkort weer beschikbaar. Wijkorganisaties GroenWest en Klingelklimaat staan met 

advies klaar om hun wijkgenoten in Arnhem West te ondersteunen bij het isoleren van hun woning of 

rondom andere maatregelen om energieverbruik te verminderen. 

 

Energie adviezen lopen vaak heel ver uit elkaar? Hoe weeg je dit af? 

Door samen met GroenWest en andere bewoners uit de wijk energieadviezen te vergelijken en te 

bespreken kan gezocht worden naar de beste mogelijkheden om te verduurzamen. Ook gaan zij aan 

de slag met het collectief inkopen van isolatiemaatregelen. Op die manier is er een scherpe keuze te 

maken tussen de mate van isolatie en de prijs daarvoor.  

 

Hoe kan ik het best betrouwbare en goede bedrijven zoeken? Hulp hierbij zou handig zijn. 

Ook daar willen de actieve wijkbewoners van GroenWest naar op zoek, in samenwerking met andere 

wijkinitiatieven in Arnhem, de gemeente Arnhem, de Rijn en IJssel Energie Coöperatie en het 

Energieloket Midden-Gelderland.  

 

Ik moet op zoek naar een nieuwe cv ketel, want 20 jaar oud. Moet ik een hybride ketel kopen of kan ik 

beter wachten?  

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Omdat Arnhem-West niet voor 2030 aardgasvrij zal 

worden gemaakt, kun je gerust nog een ketel aanschaffen. Er zijn ook 2e handsketels op de markt. 

Je kunt er ook voor kiezen een cv-ketel te huren. Dit kost voor een gemiddelde tussenwoning 

ongeveer 30 euro per maand. Je kunt natuurlijk ook voor een klimaatvriendelijker oplossing kiezen, 

zoals een (hybride)warmtepomp. Voorwaarde is dan wel dat je woning goed is geïsoleerd. Voor wie 

een nieuwe cv-ketel overweegt, heeft Milieu Centraal goede tips (zie www.milieucentraal.nl). 

 

Hoe weten mensen tot hoever je moet isoleren? 

Het gaat om het isoleren van de gebouwschildelen. Uw woning hoeft niet in één keer te worden 

geïsoleerd, dit kan ook in stappen. In de handreiking van Arcadis ziet u welke maatregelen u het 

beste als eerste kunt uitvoeren waarbij het soms met beperkte meerkosten  verstandig kan zijn om te 

kiezen voor maatregelen met  een nog betere energieprestatie. In algemene zin kun je uitgaan van 

de huidige isolatienormen waarmee de woning minstens op energielabel B uitkomt. 

 

Wat kun je doen met vocht in de kelder? 

Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan het Energieloket Midden-Gelderland (www.elmg.nl) 

https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-woningeigenaren/
https://groenwestarnhem.nl/contact/
mailto:klingelklimaat@hoogstede.nl
https://groenwestarnhem.nl/contact/
https://groenwestarnhem.nl/contact/
http://www.milieucentraal.nl/
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
http://www.elmg.nl/
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Ik woon in een monument met slechtere isolatie dan label C. Advies krijgen over isoleren is voor oude 

huizen lastig, kennis zit meer in de nieuwbouw. Wat kunnen we terecht? 

Ook over het isoleren van oude woningen is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld bij 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/ en bij 
https://www.verbeterjehuis.nl. Maar ook in Arnhem via www.arnhemaan.nl en bij het energieloket 
(www.elmg.nl). De actieve wijkbewoners van GroenWest kunnen u hier mogelijk bij helpen. Zij willen 
ook een rol spelen in het verzamelen van goede informatie en deze kennis overbrengen met advies 
op maat.  

 
 

7.3 Technische bouwkundige vragen 

Wanneer is de wijk goed genoeg geïsoleerd? Hoeveel woningen moeten label A/B hebben?  

De wijk is goed genoeg geïsoleerd als zoveel mogelijk woningen label B hebben of beter.  

 

Kan een oud huis wel voldoende geïsoleerd worden om van het aardgas te gaan 

Ja, dat kan. Met de standaard maatregelen kan de woning tot label B worden verbeterd. De woning 

kan daarna met een midden temperatuur aardgasvrij worden verwarmd. Door nog beter te isoleren 

kan zelfs met een lage temperatuur worden verwarmd. De Handreiking isolatiemaatregelen van 

Arcadis geeft daar goed inzicht in. 

 

Is spouwmuurisolatie rendabel bij een tussenwoning? 

Ja, dat is rendabel. Volgens https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen is 

de terugverdientijd 3 tot 4 jaar. 

 

Wat is beter, ventilatie of isolatie? ‘s Nachts hou ik het raam open, moet ik dan toch investeren in isolatie 

glas? 

Dat kan toch wel een goed idee zijn. ’s Nachts stookt u ook niet en kan het raam open staan. Als u 

overdag gaat stoken na het ventileren (dus met de ramen dicht), dan zorgt het isolatieglas dat de 

warmte behouden blijft.  

 

Bij veel isolatie is ook veel ventilatie nodig, wat zijn hiervan de extra kosten? 

Dat kunt u laten uitzoeken in een maatwerkadvies. Binnenkort komen deze beschikbaar via 

www.arnhemaan.nl. Ook de actieve wijkbewoners van GroenWest staan klaar om hun wijkgenoten 

te adviseren rondom isolatie. Bij standaard isolatie tot label B is natuurlijke ventilatie (roosters of 

luchten voordat er gestookt wordt) voldoende en is de investering niet groot. Bij vergaande isolatie is 

een (balans)ventilatie met warmteterugwinning nodig. 

 

Hoe krijgen we het koel in de zomer? 

Goed isoleren in combinatie met nachtventilatie zorgt ook in de zomer voor een koeler huis. 

Daarnaast kan gekeken worden naar klimaatmaatregelen zoals een groen dak, bomen en 

oppervlaktewater. De actieve wijkbewoners van GroenWest en Klingelklimaat houden zich hier 

ook mee bezig. Ook het platform www.arnhemklimaatbestendig.nl kan helpen.  

 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
http://www.arnhemaan.nl/
http://www.elmg.nl/
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen
http://www.arnhemaan.nl/
http://www.arnhemklimaatbestendig.nl/
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Is er informatie over het vergroenen van daken? 

GroenWest en Klingelklimaat hebben daar informatie over. Zij hebben in het verleden groene daken 

acties uitgevoerd. Informatie hierover vindt u op www.groenwestarnhem.nl. Ook is er een organisatie 

met veel kennis in Arnhem: www.arnhemklimaatbestendig.nl. 

 

Ik vermoed dat de spouwmuurisolatie bij mij niet heeft geholpen. Ligt dit aan kwaliteit partijen? Hoe 

beoordeel je dit als leek? 

U kunt dit mogelijk zien met een warmtescan. Zie onder “aan de slag” op www.arnhemaan.nl. Bij 

verschillende collectieve inkoopacties isolatie, zoals die in Arnhem door wijkinitiatieven worden  

uitgevoerd, wordt ook de bestaande isolatie gecontroleerd en wordt bekeken of de oude isolatie 

voldoet, vervangen moet worden of dat er aanvulling kan komen met nieuwe isolatie. De actieve 

wijkbewoners van GroenWest gaan ook een collectieve inkoopactie organiseren. 

 

Is verwarmen op 50 graden te doen voor oude huizen? 

Goed geïsoleerde huizen kunnen op een lage temperatuur worden verwarmd. De handreiking 
isolatiemaatregelen van Arcadis geeft daar goed inzicht in. 

 

Ik heb een 50-60m plat dak. Wat is het slimste om daarmee te doen? 

Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan het Energieloket Midden-Gelderland (www.elmg.nl). 

 

Ik woon “bovenover”. Kan ik zonnepanelen combineren met wit of groen dak? Wat is de meerwaarde van 

zo’n combinatie? 

De zonnepanelen geven dan iets meer rendement doordat het iets koeler is boven het groene of 

witte dak dan boven een zwart bitumen dak. Bovendien heeft u dan naast het groene dak ook zelf 

opgewekte duurzame stroom. 

 

 

7.4 Vragen over technische installaties in de woning 

Moet een warmtepomp altijd worden uitgevoerd met vloerverwarming? 

Dat hoeft niet, als er maar voldoende afgifte oppervlakte is. Dat kan ook bereikt worden met speciale 

lage temperatuur radiatoren. 

 

Welke kier kan je nog dichtstoppen? Steeds weer uitdaging: wat hierna isoleren? 

De actieve wijkbewoners van GroenWest staan klaar om wijkbewoners advies op maat te geven. 

Neem contact op met hen om er samen naar te kijken. 

 

Hoeveel geluid geeft een warmtepomp? 

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht of uit de bodem. Wanneer een warmtepomp warmte uit 

de lucht haalt, doet hij dat met een soort 'omgekeerde airco' die buiten staat. Dat maakt inderdaad 

geluid. Je merkt dat door de technologische ontwikkelingen de warmtepompen steeds stiller worden. 

Het is goed hier bij de aanschaf op te letten en er voor te zorgen dat dit geen overlast geeft voor 

jezelf of in de buurt. Ook kun je een geluidskap over het buitenelement plaatsen om het geluid te 

dempen. Doorgaans gebruik je de warmtepomp als het kouder is en niet op de momenten dat je 

buren in hun tuin zitten. Ook zijn er decentrale units (DCU’s) die zowel warmte terugwinnen uit 

http://www.groenwestarnhem.nl/
http://www.arnhemklimaatbestendig.nl/
http://www.arnhemaan.nl/
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
https://www.arnhemaan.nl/documents/47/Handreiking_Isolatiemaatregelen_woningen_Arnhem-West.pdf
http://www.elmg.nl/
https://groenwestarnhem.nl/contact/
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ventilatie als een warmtepomp zijn en gebruik maken van een aantal kleine propellers waardoor de 

geluidsbelasting verwaarloosbaar is. 

 

Is het mogelijk om een collectieve oplossing te zoeken? 

Dat wordt nu ook voorgesteld om collectief aan de slag te gaan met het verduurzamen van de 

woningen met focus op isoleren en een groene leefbare wijk. De actieve wijkbewoners van 

GroenWest willen daar een coördinerende rol in spelen. We weten nog niet wat de toekomstige 

warmteoplossing zal zijn. Dit kan een collectieve oplossing zijn of een individuele voorziening.  

 

Hoe krijg je zonnepanelen die op het noorden zijn gericht rendabel? 

Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan het Energieloket Midden-Gelderland (www.elmg.nl) 

of bij de bedrijven aangesloten bij het lokaal duurzaam collectief.  

 

 

7.5 Financiële vragen 

Als we niet denken de rest van ons leven te blijven wonen in huidige woning, moet ik dan wel maximaal 

gaan investeren? 

Door te investeren in de gangbare maatregelen gaat u gelijk profiteren van een fijnere comfortabele 

woning met een lagere energierekening. Uw woning wordt ook meer waard en beter verkoopbaar 

omdat deze al is voorbereid voor de toekomst. 

 

Terugverdientijd in relatie tot de periode dat je nog in je huis woont, wat doe je met je investering 

De gangbare maatregelen zijn vaak snel terug te verdienen, bekijk ook de website van Milieu 

Centraal hierover. De lagere energierekening zorgt ervoor dat de investering terug wordt verdiend.   

 

Ik hoorde over een subsidie van 5.000,- euro bij woningisolatie, hoe zit dat precies? 

Op de website Arnhem Aan vindt u een overzicht van financiële regelingen zoals subsidies en 

leningen om je woning te verduurzamen. Daar wordt onder andere verwezen naar de landelijke 

SEEH subsidie en de gemeentelijke toekomstbestendig Wonen Lening.   

 

De terugverdientijd is lang. Is de investering terug te verdienen in de tijd dat je er woont? 

De gangbare maatregelen zijn vaak snel terug te verdienen, bekijk ook de website van Milieu 

Centraal hierover. De lagere energierekening zorgt ervoor dat de investering terug wordt verdiend.  

De handreiking van Arcadis geeft voor verschillende woningtypen de gemiddelde terugverdientijden 

aan. 

 

Loont het de moeite om een ouder huis te isoleren? 

Dat loont zeker! Door te isoleren gaat u gelijk profiteren van een fijnere comfortabele woning met 

een lagere energierekening. 

 

http://www.elmg.nl/
http://www.lokaalduurzaamcollectief.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
https://www.arnhemaan.nl/gereedschap/financiele-regelingen-woningeigenaren/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/

