
Wijkgesprek Plattenburg 

Welkom!

We starten 

om 19:30 uur



Wijkgesprek Plattenburg 

17 juni 2021

ZOOM



Programma

• In gesprek met Cathelijne Bouwkamp

• De Energietransitie in Arnhem  - warmteverkenning en wijkindeling

• Kansen voor Plattenburg

• 1e Verkenning energieconcept (warmte Datacenter)

• Wat kunt u nu al doen om

energie te besparen?

• Break-out rooms (thema)

• Plenaire terugkoppeling

• Planning en Proces



De energietransitie van Arnhem



De Arnhemse Aanpak uitgangspunten

Betaalbaar & betrouwbaar Aardgasvrij – geen doel op zich/ Isoleren

Wijk neemt initiatiefBewustwording en gedrag



De Arnhemse Aanpak uitgangspunten

Voortouw nemen waar nodig Aandacht voor Energiearmoede

Kansen ruimtelijke ontwikkelingenDecentrale bronnen gaan voor



Warmteverkenning Arnhem



Wijkindeling Arnhem



Verdieping energieconcept warmte uit 
het datacenter (Dataplace)

Door Qirion en IF Technology



Verdieping energieconcept

Wijk warmte/koude concept ENKA-Plattenburg



Datacenter – Dataplace op Enka terrein



BPD/Klok

Koop

Overzicht wijk ENKA-

Plattenburg



Uitgangspunten ten aanzien van het ontwerp van warmte-energieconcept.

Het ontwerp van het wijk warmte-/koude concept voor ENKA-Plattenburg 

dient:

• het mogelijk te maken dat de restwarmte van het datacenter 

(Dataplace) optimaal wordt gebruikt

• als basis kan dienen voor een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar 

wijk-warmtesysteem 

• liefst een zo groot mogelijk deel van de buurt mee te nemen

• Bewoners intensief te betrekken bij de vervolgstappen

28-7-202113

Inzet wijk warmte/koude concept ENKA-Plattenburg



28-7-202114

Inzet wijk warmte/koude concept ENKA-Plattenburg



Mogelijke fasering 1, 2 en 3



Planning 2021-2022

• 2021 Q3/4 Vaststelling Transitie Visie Warmte Q3/4 2021

• 2021 Q3/4 Vervolgonderzoek fase 1 (nieuwbouw Enka, verkenning

VHV en deel koop en doorkijk fase 2,3)

• 2021 eind Q4 terugkoppeling resultaten onderzoek naar de buurt

Kansrijk? Betaalbaar en betrouwbaar energieconcept?

• 2022 vervolg samenwerking en werken aan contractvorming

• 2022 samenwerken aan een uitvoeringsplan





Energieloket

• Energierekening verlagen

• Woonwensenscan

• Warmtescan

• Collectieve inkoopacties



Energieverbruik
Elektriciteit

37%

Aardgas
63%

Aardgas

Warmte Warm water Koken
• Energiecoach Energiebank

• Veelal 10-20 % besparen

Contact: info@energiebankregioarnhem.nl

mailto:info@energiebankregioarnhem.nl


Woonwensenscan

• Wat kun je doen in jouw huis

• Coach aan huis

• Rapportage

• Hoge waardering



Warmtescan

• Collectief - gratis (5 - 8 

woningen)

• Individueel



Aanjaagfonds

• Samen warmtewandeling

• Aanjagers



Collectieve inkoopacties
• Zonnepanelen

• Goedkoper

• Kwaliteit

• Betrouwbaar

• Lokaal



Break-out rooms

17 juni 2021

ZOOM


