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Wat is een warmtenet?

De aanleg van een warmtenet is kostbaar. Daarom worden ze in

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blok-

het algemeen alleen aangelegd in wijken waar de huizen dicht op

Betrouwbare
informatiebronnen

verwarming. Het is een soort cv-installatie in het groot. Ergens in

elkaar staan. Zo proﬁteren zo veel mogelijk woningen van de

Uw gemeente en uw energieleveran-

de wijk staat een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). Met buizen gaat

investering. Ook de afstand van het warmtenet tot de warmtebron

cier weten of er nagedacht wordt over

van hieruit warm water naar de woningen in de wijk. Het gebruikte,

speelt een rol bij de keuze om een warmtenet aan te leggen.

de aanleg van een warmtenet in uw

afgekoelde water gaat terug naar de centrale ketel, die het weer
opwarmt. Er zijn al verschillende warmtenetten in Nederland.

wijk. Actuele informatie over warmte-

Voordelen

netten vindt u op:

Een deel daarvan gebruikt nu nog aardgas als warmtebron.

Weinig tot geen directe aanpassingen aan woning nodig;

www.milieucentraal.nl/energie-

In duurzame warmtenetten wordt aardwarmte gebruikt, restwarmte

Vervangen van radiatoren is niet nodig;

besparen/aardgasvrij-wonen/

van industrie of warmte die ontstaat bij de verwerking van afval of

Bewoner hoeft zelf de investeringen niet te doen, maar betaalt

warmtenet-zonder-aardgas/

biomassa. Als de warmtebron duurzaam is, levert een warmtenet

dit over de jaren aan het warmtebedrijf.

veel klimaatwinst op.

Voor tips over energiezuinig(er)

Nadelen

wonen, een stappenplan, subsidie-

Afhankelijk van één (warmte)leverancier;

check, online maatwerkadvies of

Niet overal toepasbaar;

het aanvragen van een energie-

Wat verandert er in huis?

U betaalt een relatief hoog vast recht en minder voor het werkelijke

coach aan huis kunt u terecht bij

Wie aangesloten is op een warmtenet, hoeft zelf geen cv ketel meer

verbruik. Verdere besparingen door isolatie of zuinig stookgedrag

het digitale energieloket

te hebben In de meterkast wordt een warmtewisselaar geplaatst.

zijn daardoor minder terug te zien in uw portemonnee.

van de gemeenten Dinkelland,

Dit wordt ook wel een ‘aﬂeverset’ genoemd. Deze aﬂeverset geeft de

Losser, Oldenzaal en Tubbergen:

warmte van het warmtenet door aan de cv-leidingen in huis, zonder dat

www.duurzaambouwloket.nl/

het water uit het net door de radiatoren hoeft te stromen. De warmte die

noordoosttwente

uit de warmtewisselaar komt, moet van de meterkast naar de plek waar
nu uw cv-ketel hangt. Vanaf dit beginpunt van de cv-leidingen kan de
warmte goed door het hele huis verdeeld worden. In veel huizen hangt
de cv-ketel nu op zolder, wat betekent dat er een leiding in huis wordt
aangelegd. De verspreiding van de warmte ín huis gaat via het bestaande verwarmingssysteem.
Stapt u ook over op elektrisch koken, bijvoorbeeld inductie, dan kan
de gasaansluiting verwijderd worden en is uw woning aardgasvrij.

Belangrijke aandachtspunten
Isolatie en ventilatie zijn altijd belangrijk: energie die niet wordt
gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt én het scheelt in de
energiekosten. Desondanks: een (hoge temperatuur) warmtenet
werkt ook zonder speciale maatregelen.
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