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Samenwerken aan een duurzamere samenleving

Warmtenet helpt Zaandam-Oost
‘van het gas af’
De reden is dat het gebruik van fossiele
brandstoffen slecht is voor het klimaat.
Ook in de gemeente Zaanstad stappen
we met elkaar in de komende tientallen
jaren over van olie en aardgas naar
lokaal opgewekte, betaalbare en schone
energie. Daarom werken verschillende
partijen (Bio Forte, ENGIE, Firan en
de gemeente Zaanstad) samen aan een
duurzamere manier van verwarmen
door middel van een warmtenet.

Zaandam-Oost krijgt de komende jaren een warmtenet. Een systeem
dat huizen verwarmt met warmte uit duurzamere bron(nen) dan olie
en gas. Met het warmtenet beschikken de bewoners in het gebied
straks over een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

Hoe het allemaal begon…

Al vroeg zag de gemeente Zaanstad
de problemen die zouden ontstaan
door het gebruik van de vervuilende
brandstoffen voor het produceren van
energie en warmte. Daarom besloot
de gemeente tien jaar geleden al om
de mogelijkheden te onderzoeken voor
het gebruik van overtollige restwarmte
afkomstig uit de industrie. Omdat
Zaanstad veel industrie heeft is er dus
ook veel industriële restwarmte, maar
na een uitgebreide verkenning is in
2014 besloten dat de afstand
tussen die restwarmte en de woningen
die zich lenen voor gezamenlijke
verwarming nog te groot was. Dat
maakt industriële restwarmte als
duurzame bron voorlopig te duur.
Ook is gekeken naar de restwarmte
van de rioolwaterzuivering en zelfs
naar aansluiting op het Amsterdamse
warmtenet. Stuk voor stuk interessante
opties. Om een eerste stap te kunnen
maken sluiten we nu 2200 woningen
in Zaandam Oost aan op een
warmtenet met duurzame biomassa
als bron. Dit is een noodzakelijke
tussenstap. Als het warmtenet
uitgebreid wordt, en het aantal klanten
groeit, kunnen andere leveranciers van
warmte ook aansluiten.

De eerste fase van het Zaans warmtenet

In Nederland en de rest van de
wereld vindt op dit moment een
energietransitie plaats. Dat wil
zeggen dat we langzaam overstappen

van fossiele brandstoffen zoals olie
en gas naar duurzame en schonere
energiebronnen zoals zonne-energie,
windenergie, aardwarmte of biomassa.

HOE WERKT HET WARMTENET?
Een warmtenet verwarmt huizen en kantoren met water dat
verwarmd wordt door één of meerdere warmtebronnen. Een
netwerk van geïsoleerde leidingen onder de grond brengen het
warme water van de warmtebron naar de woningen. De eerste
duurzame warmtebron die het warmtenet in Zaandam-Oost
gaat voeden, is de biomassacentrale die momenteel gebouwd
wordt. Deze centrale wordt straks gestookt met gecertificeerde
Nederlandse houtsnippers (bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer).
De warmte die bij de verbranding vrijkomt, verwarmt het
water dat vervolgens via de ondergrondse leidingen van het
warmtenet wordt rondgepompt.

WIE ZIJN DE BETROKKEN
PARTIJEN BIJ WARMTENET
ZAANSTAD?
• Bio Forte, dit bedrijf gaat
met de biomassacentrale als
eerste duurzame bron warmte
produceren voor het warmtenet.
• ENGIE is de eerste
warmteleverancier en zorgt,
naast het contact met de
gebruiker, voor de aansluiting
van de flats op het warmtenet.
Het bedrijf zorgt ook voor
noodzakelijke voorzieningen
zoals bijvoorbeeld de
HulpWarmteCentrales en
de warmteafleverstations;
de schakel tussen de
warmteleidingen en de
woningen.
• Firan (een dochteronderneming
van Alliander) zorgt voor het
transport van de warmte via het
ondergrondse leidingennetwerk
onder de naam van
‘Warmtenetwerk Zaanstad’.
• De gemeente Zaanstad
is aandeelhouder van
Warmtenetwerk Zaanstad.
• Afnemers: woningcorporaties,
Verenigingen van
Eigenaren en toekomstige
nieuwbouwprojecten
(bijvoorbeeld Gouwpark en
Oostzijderpark).
• Provincie Noord-Holland
(Participatiefonds
Duurzame Economie NoordHolland) is medefinancier
en aandeelhouder van
Warmtenetwerk Zaanstad.
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Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Wat is er allemaal gebeurd rondom de bouw van de biomassacentrale, de bouw van de
HulpWarmteCentrales en de aanleg van het ondergrondse leidingennetwerk voor de
warmte? Een korte terugblik in beeld en tekst.
In de bodem

Begin dit jaar is gestart met de
aanleg van het leidingennetwerk
in de Zaanse bodem. Inmiddels
liggen bijna alle leidingen van het
warmtenet al in de grond. Er is
nu in totaal drie kilometer leiding
vanaf de biomassacentrale tot aan
de flat Brandaris aangelegd. Na een
testperiode van een maand verwachten
de bouwers van het warmtenet in het
najaar klaar te zijn met het aanleggen.

Bouw biomassacentrale

Hulpwarmtecentrales

De bouwers zijn bijna klaar met de
bouw van de biomassacentrale waarin
straks de ‘stadskachel’ komt te staan.
De muren van het gebouw staan en
ook zit het dak en de schoorsteen
erop. De komende periode worden
alle installaties voor de ‘stadskachel’
geplaatst en wordt het terrein er
omheen afgewerkt. Naar verwachting
is de biomassacentrale voor het einde
van het jaar klaar.

Inmiddels is ook de eerste
HulpWarmteCentrale (HWC) bij de
flat Perim geplaatst. Deze zijn nodig
om straks voor een betrouwbare en
stabiele warmtelevering te zorgen.
Bijvoorbeeld als er door zeer koud
winterweer extra vraag is naar
warmte. Ook als er onderhoud wordt
uitgevoerd aan de biomassacentrale
of als de warmtelevering door de
centrale tijdelijk onderbroken wordt,

dan kunnen de HWC’s het warmtenet
volledig voorzien van warmte zonder
dat bewoners daar ook maar iets van
merken. De bouw van de HWC voor
Brandaris start in het najaar.

© G.Ç. Dubelman

Aanleg van de warmteleidingen onder het drukke kruispunt De Weer / Koningin Julianaweg in mei jl. Om deze intensief gebruikte route zoveel
mogelijk te ontlasten, hebben de bouwers twee avonden en nachten gewerkt. Op deze manier bleef het kruispunt overdag voor iedereen bereikbaar.
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Wat moet er allemaal nog gebeuren?
Voordat er warmte door het warmtenet wordt geleverd moet er nog wel het een en ander
gebeuren. Een overzicht van de resterende werkzaamheden.

Laatste deel aanleg warmtenet

De aanleg van de warmteleidingen
is bijna klaar. Het deel van de
biomassacentrale naar de flat
Brandaris is helemaal aangelegd.
De komende maand worden
warmteleidingen langs De Gouw,
aan de kant van Albert Heijn XL
en ZMC naar de nieuwbouwwijk
Gouwpark aangelegd. Tegelijkertijd
worden warmteleidingen in het
Gouwpark aangelegd. Dit deel van het
warmtenet wordt in bedrijf genomen
zodra de eerste woningen op Gouwpark

worden opgeleverd. In het najaar gaan
we het warmtenet testen om te zorgen
dat deze aan alle technische eisen
voldoet.

en de woningen. Dit zijn grote
warmtewisselaars die de warmte
uit het warmtenet halen en het
opgewarmde water vervolgens door de
flat naar de appartementen pompen.

Schakel tussen warmtenet
en woning

Vervangen gasketels

Woningen die aangesloten worden
op het warmtenet hebben straks
geen cv-ketel of warmtepomp meer.
Wel is er een installatie nodig die we
een ‘warmteafleverstation’ noemen.
Dat wordt de schakel tussen de
ondergrondse warmteleidingen

De ‘warmteafleverstations’ vervangen
de oude gasketels in de flats. Deze
ketels worden weggehaald. Als
eerste worden de flatgebouwen
IJdoorn, Noordwachter, Brandaris,
Perim en Pharus aan het warmtenet
gekoppeld. Daarbij gaat het in

totaal om 1.558 woningen in
Peldersveld en Hoornseveld. Ook
de nieuwbouwwoningen in het
Gouwpark en Oostzijderpark krijgen
in de toekomst een aansluiting op het
warmtenet.
In het najaar starten we met
het installeren van de eerste
warmteafleversets. Omdat er in de
appartementen zelf niets verandert,
zullen de bewoners daar niets van
merken.

De warmteleidingen worden ingemeten met een landmeter

© Carel Kramer

“De aanleg van de
warmteleidingen is
bijna klaar.”
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Biomassacentrale levert straks duurzamere
warmte door verbranding van gecertificeerde
houtsnippers
De biomassacentrale die in
Zaandam-Oost wordt gebouwd is
in feite een grote en zeer effectieve
‘stadskachel’. In die kachel
worden straks houtsnippers
verbrand. De warmte die dat
oplevert gaat via een netwerk
van ondergrondse leidingen naar
de apartementen in de flats en
de woningen waar het gebruikt
wordt voor verwarming en warm
water.

In 2014-2015 zijn vergunningen
aangevraagd voor de bouw van een
biomassacentrale in Zaandam. Ook
werd toen vanuit het Rijk subsidie voor
duurzame energie verleend. Daarna is
het ontwerp van de installatie van de
warmtecentrale uitgewerkt.

Krachtige schoorsteenfilters

lang te kunnen laten draaien heb je
ongeveer 7.000 ton houtsnippers
nodig. Hiermee worden 2.200
woningen verwarmd.

Geen bomen gekapt

In Zaanstad gebruiken we straks
houtsnippers die vrijkomen bij het
onderhoud aan bossen, tuinen en
parken in Nederland. Het beste
hout wordt gebruikt voor de bouw,
meubels en het maken van papier. Het
restmateriaal wordt deels gebruikt als
stookmateriaal. Er worden dus geen
bomen gekapt voor brandstof.

Relatief kleine centrale

Het gebouw waarin de ‘stadskachel’
wordt ondergebracht wordt 40
bij 17 meter groot en krijgt een
schoorsteen van 20 meter hoog. De
biomassacentrale wordt een relatief
kleine centrale. Om deze een jaar

Om de energie zo duurzaam mogelijk
te maken heeft de overheid strenge
voorwaarden gesteld aan de technische
installatie, de omvang van de centrale
en aan de uitstoot van rookgassen.
Daarom krijgt de centrale extra
krachtige filtersystemen. Deze
filtersystemen halen zeer veel fijnstof
en stikstofoxide (NOx) dat vrijkomt bij
de verbranding van hout uit de rook
voordat deze de schoorsteen verlaat.

ENERGIEVERBRUIK NEDERLAND in 2018
82% Warmte
•
•
•
•

© Jorrit ‘t Hoen

17%

6%

huishoudens

“In Zaanstad gebruiken
we straks gecertificeerde
houtsnippers”

Aardgas 87%
Warmte (o.a. uit WKK) 4%
Elektriciteit 2%
Omgevingsenergie 1%

Biomassa
18% Kracht & licht
• Elektriciteit 100%

Bouw van de biomassacentrale aan de Pascalstraat

Bron: www.ebn.nl

Bouwers Visser & Smit Hanab behoorlijk geschrokken

‘Ook wij willen aan het
eind van de dag graag
weer gezond naar huis’
‘Het lijken vrij
simpele dingen,
maar het gevaar
is zeer groot’

werkt gelukkig. Al moeten de netten
regelmatig leeggemaakt worden of
worden vervangen omdat deze vol met
afval liggen. Er wordt van alles vanaf
de verdiepingen naar beneden gegooid,
denk aan lege wijn flessen, vieze luiers,
brood of andere etensresten.
En dat is echt levensgevaarlijk. Als je
bijvoorbeeld een vol pakje fruitdrink
van de veertiende verdieping naar
beneden laat vallen, dan krijgt zo’n
pakje een enorme vaart waardoor
het echt gevaarlijk wordt als dit
pakje iemand raakt. Of iemand gooit
zonder erbij na te denken een sigaret
naar beneden. Stel je voor dat je die
brandende peuk in je nek krijgt. Het
lijken vrij simpele dingen, maar het
gevaar is zeer groot. Ik hoop echt dat
mensen zich dat beseffen.”

© Jorrit ‘t Hoen

Bij de uitvoering van de
werkzaamheden bij de Brandaris
flat zijn de bouwers van aannemer
Visser & Smit Hanab behoorlijk
geschrokken door het afval dat vanaf
de verdiepingen naar beneden wordt
gegooid. Dit bedrijf legt de leidingen
voor het warmtenet in de grond. “Elke
ochtend dat we aankwamen op het
werk lag er wel nieuw afval onderaan
de flat”, vertelt één van de bouwers.
Halverwege het werk onder de flat
ging het helaas mis toen een van mijn
collega’s bijna geraakt werd door afval
dat van boven naar beneden kwam en
op één meter afstand belandde. Direct
hebben we het werk stilgelegd. “Dat
was een gevaarlijke situatie. Gelukkig
is het goed afgelopen. Net als iedereen
willen wij ook veilig kunnen werken en
aan het eind van de dag gezond en wel
naar huis.”

Bewust worden van het gevaar
Na overleg met alle betrokkenen
heeft Warmtenetwerk Zaanstad
vangnetten laten ophangen. “Dat

Een van de medewerkers aan het werk bij de flats.
In het vangnet hangt een complete kast.
4
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Rechter zet streep door landelijk stikstofbeleid (PAS)

© Jorrit ‘t Hoen

Nieuwe aanpassing brengt biomassacentrale
alvast in stelling voor toekomstige regelgeving
Natuurbescherming verricht moeten
worden. De biomassacentrale wordt
de komende maanden afgebouwd
omdat deze over een bestaande
bouwvergunning beschikt.

Bouw centrale gaat door

Nog verder verbeteren

Als gevolg van de uitspraak
van de Raad van State mogen
ontwikkelaars niet meer vooruit lopen
op berekeningen van toekomstige
maatregelen om stikstofuitstoot te
voorkomen. Door de uitspraak dreigen
nieuwe ontwikkelingen die nog een
vergunning moeten aanvragen,
stil te komen te liggen. Er wordt nu
onderzocht of voor de ingebruikname
van de biomassacentrale nog
acties in het kader van de Wet

‘De biomassacentrale wordt
in de komende maanden
afgebouwd’
De biomassacentrale vanaf de Albert Heijn XL gezien

In juni van dit jaar stonden de
media bol van de berichten dat
veel bouwprojecten in Nederland
stil komen te liggen door een
uitspraak van de Raad van State.
De hoogste bestuursrechter
zette namelijk een streep door
het landelijke stikstofbeleid. Het
nationale Programma Aanpak
Stikstof (PAS) werd verworpen
omdat deze regelgeving onvoldoende
(wetenschappelijke) zekerheid bood en
daarmee onvoldoende bescherming
aan de natuur. Dat betekent dus
geen bredere snelweg A27, geen

soorten verdwijnen. Ook werd het
PAS gekoppeld aan het verstrekken
van vergunningen aan bedrijven en
bouwprojecten die stikstof uitstoten in
de buurt van de natuurgebieden.

industrieterrein op vliegbasis Twente
en geen windmolens in Delfzijl. Ook
voor de biomassacentrale in ZaandamOost heeft deze uitspraak gevolgen.

Momenteel wordt gekeken naar wat de
impact is van deze nieuwe situatie voor
de biomassacentrale. De vraag is wat er
eventueel aanvullend nog moet worden
gedaan om straks warmte te mogen
maken. Ondanks de onduidelijkheid
over de nieuwe wettelijke eisen neemt
Bio Forte nu zelf al het initiatief om
de technische installatie voor de
biomassacentrale waar mogelijk nog
verder te verbeteren.

WAT IS STIKSTOF?

Programma Aanpak Stikstof
(PAS)

Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen
tussen zuurstof en stikstof. De bekendste zijn stikstofmonoxide en
stikstofdioxide. Stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding van
fossiele brandstoffen en de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door
het verkeer, de industrie en bouwprojecten.

In 2015 startte de Nederlandse
overheid met het PAS om de uitstoot
van stikstof (voornamelijk in
beschermde natuurgebieden)
terug te dringen. Al jaren stoten
we in Nederland te veel stikstof uit,
waardoor brandnetels en grassen de
natuur overwoekeren en kwetsbare

Gastles op basisschool

‘Waar komt warmte
vandaan? Hoe maak je
die duurzaam? En hoe
werkt een warmtenet?’
Wat ging vooraf

In de wijken Peldersveld en
Hoornseveld staan veel scholen, van
buitenschoolse opvang tot
voorgezet onderwijs. Het warmtenet
ligt ook in de buurt van veel van
deze scholen. Bij ICBS De Windroos
ligt het warmtenet zelfs rondom
de school heen. Voorafgaand aan
de werkzaamheden bezochten de
omgevingsmanagers deze basisschool
om de aanleg van de warmteleidingen
af te stemmen. Ook werden Amy en
Alex uitgenodigd om een gastles te
verzorgen voor groep 5 en groep 7. Deze
gastles bestond uit een presentatie over
het hoe en waarom van het warmtenet,
een praktijkopdracht en natuurlijk
een bezoek aan de bouwplaats buiten.
Want hoe werkt het verwarmen van
huizen? Waarom willen we van aardgas
af en hoezo is het warmtenet één van

de oplossingen om die doelstelling in
Zaandam-Oost te bereiken?

© Jorrit ‘t Hoen

‘De jeugd heeft
de toekomst’

Op vrijdag 24 mei bezochten omgevingsmanagers Amy Staneke en
Alex Meertens basisschool De Windroos om de leerlingen meer te
vertellen over Zaanse warmtenet.

Bezoek aan het warmtenet met leerlingen van basisschool De Windroos

Jong geleerd is oud gedaan

“De jeugd heeft de toekomst, dus naast
het meenemen in duurzaamheid was
het ook een leuk moment om ze kennis
te laten maken met de technische
kant van een warmtenet”, vertelt
omgevingsmanager Alex. Groep 5
mocht met behulp van rietjes zelf
uitpuzzelen hoe zij de warmteleidingen
aan zouden leggen. Maar dan wel
graag rekening houden met jullie eigen
woonwijk, dus dat betekende een zo
kort mogelijke route door de wijk en
zo min mogelijk bomen kappen. Dat
bleek een leuke uitdaging. En als je
dan een route ontworpen hebt, met
wat voor materiaal ga je dan bouwen?
Buizen? Hoe maak je deze dan aan
elkaar? Omgevingsmanager Amy: “Veel

leerlingen van De Windroos wonen hier
in de wijk en ook in de flats die worden
aangesloten op het warmtenet. Het is
enorm leuk om te kunnen vertellen en
van dichtbij te laten zien wat we in hun
buurt aan het doen zijn. Ik ben onder de
indruk hoeveel de kinderen afweten van
de problematiek rondom aardgas en
hoe we andere energiebronnen moeten
gaan benutten. En natuurlijk hopen wij
dat we ze hebben geïnspireerd om later
in de energiesector te gaan werken.
Deze talenten kunnen we natuurlijk
goed gebruiken.”

Het echte werk

Na de ‘tekentafel’ was het tijd om het

echte werk buiten te bewonderen.
Aannemer Visser & Smit Hanab liet
zien hoe leidingen voor het warmtenet
aan elkaar worden gemaakt en hoe het
is om te kijken door een lasbril.

Praktijk opdracht voor de leerlingen
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Nieuwe HulpWarmteCentrales
bij flats Perim en Brandaris

Piekmomenten

“In de zomermaanden is er weinig
warmte nodig en in de winter neemt de
vraag toe”, vertelt Miguel Alvares.
Namens ENGIE is hij de
projectontwikkelaar. “Ook overdag heb
je piekmomenten. Bijvoorbeeld ’s
morgens als iedereen wakker wordt en
onder de douche stapt. Die
piekmomenten en de situatie tijdens
koude winters vergen behoorlijk wat
vermogen.”

Fourwheeldrive

De BMC levert een stabiele hoeveelheid
warmte maar is niet geschikt om even
snel op te schakelen voor extra warmte.
Miguel trekt het vergelijk met een
automotor. “Voor de boodschappen en

lage gebouwtjes
waarin de oude
warmtekrachtcentrales
waren gevestigd. Deze
centrales leverden
warmte en elektriciteit
aan de flats. De beide
ruimtes zijn
overgedragen aan
ENGIE en worden de
komende maanden
intern verbouwd.
Miguel Alvares
Daarna plaatst ENGIE
nieuwe efficiënte ketels
voor de HWC’s. Door de HWC’s in de
het woon-werkverkeer heb je geen auto
met een superzware motor nodig. Maar bestaande gebouwen onder te brengen,
af en toe heb je een piekmoment en dan blijft de overlast voor de omgeving
volgens Miguel minimaal.
is een sterke fourwheeldrive bijzonder
handig om een berg op te komen. Voor
de duurzaamheid en de portemonnee
Schoorsteen
De ketel in het gebouwtje bij de Perim
is het uiteraard zonde om in het
flat was nog in gebruik. Deze werd
dagelijks leven in zo’n zware Jeep rond
afgekoppeld en vervangen. Aan de
te blijven rijden.” De HWC’s staan,
normaal gesproken, in de garage totdat schoorstenen die langs de gevel van
ze nodig zijn om de ‘berg’ op te komen
de flat lopen, wordt groot onderhoud
en te kunnen voldoen aan de extra
uitgevoerd. Een schoorsteen wordt
vraag naar warmte.
waarschijnlijk verwijderd, de andere
wordt vernieuwd. De schoorstenen
Intern verbouwen
van het ketelhuis bij Brandaris zijn
Dat de HWC’s gebouwd kunnen
eerder al verwijderd. Hier wordt er één
worden in bestaande gebouwen bij
teruggeplaatst. Deze schoorsteen
de flats, is volgens Miguel een echte
krijgt van de buitenkant een roestvrij
gelukstreffer. “Bij de flats staan
stalen bekleding die past bij de grijze
© Jorrit ‘t Hoen

Met de aanleg van een ‘open
warmtenet’ heeft Zaanstad een
absolute primeur. Dit wordt het
eerste warmtenet in Nederland waarbij
straks meerdere warmtebronnen
of leveranciers gebruik kunnen
maken van het leidingennetwerk.
De warmte komt vanaf de
biomassacentrale (BMC). Deze gaat
een vaste hoeveelheid warmte leveren.
Maar voor de piekmomenten en als
reservevoorziening heb je aanvullend
HulpWarmteCentrales (HWC’s) nodig.

kleur van de flat. De schoorsteen van de
centrale bij de Perim flat, schilderen we
in overleg met de Vereniging van
Eigenaren, in hetzelfde brandweerrood
als de huidige kleur op de balkons.”

Minimale impact

De werkzaamheden bij de Perim flat
zijn in juni van start gegaan. Miguel:
“We zijn begonnen met de interne
verbouwing en de nieuwe ketels zijn
in juli geplaatst. Om de nieuwe ketels
te ondersteunen, hebben we holle
buispalen onder de ketels aangebracht.
Deze worden in de vloer geschroefd.”

Vloer eruit

Voor deze palen geplaatst kunnen
worden moet de bestaande vloer er
gedeeltelijk uit worden gezaagd. Ook
daarvan zullen omwonenden in de
woning volgens Miguel waarschijnlijk
niet veel merken. “De werkzaamheden
vinden overdag plaats en de
gebouwtjes staan los van de flat dus er
is als het goed is geen last van trilling
die via de muren wordt doorgegeven.”

© Jorrit ‘t Hoen

‘Voor de boodschappen
en het woon-werkverkeer
heb je geen auto met een
superzware motor nodig.
Maar af en toe heb je een
piekmoment en dan is
een sterke fourwheeldrive
bijzonder handig om een
berg op te komen’
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‘Nu weet ik dat als ik
de verwarming op 3 zet
het snel warm is. Ik ben
benieuwd hoe de warmte
vanuit het warmtenet
straks aanvoelt’

‘Goed voor het milieu, we krijgen korting
en er hoeft niets in de woning veranderd
te worden’
hele flatgebouw. Ik snap dat sommige
mensen daarover teleurgesteld kunnen
zijn.”

Yvonne Holman woont al zestien jaar
in het flatgebouw Perim in Peldersveld,
één van de flats die aangesloten wordt
op het warmtenet. Ze is blij met de
keuze voor duurzamere warmte. “Het
fijne is dat er in je woning niets hoeft
te veranderen. Ze gebruiken dezelfde
leidingen en verwarmingen,
dus er hoeft niets gesloopt te worden.
Een prima oplossing dus.”

Blij met het warmtenet

“Ik ben erg blij met de keuze voor het
warmtenet. Het is goed voor het milieu,
we krijgen korting ten opzichte van
de huidige prijzen en er hoeft in de
woning niets veranderd te worden. En
ik kan ook gewoon op gas blijven koken,
dat vind ik heel prettig. Ik ben heel
benieuwd naar de datum dat we
omgaan. Dat zou aan het einde van het
jaar moeten zijn, maar ik verwacht dat

Yvonne is met name nieuwsgierig hoe
de nieuwe manier van verwarmen
straks aanvoelt. “Nu weet ik dat als ik
de verwarming op 3 zet het snel warm
is. Ik ben benieuwd hoe de warmte
vanuit het warmtenet straks aanvoelt.”

Genoeg groen?

© Jorrit ‘t Hoen

“Ik woon hier fijn”, vertelt Yvonne.
“In de zomer is het heel groen en in
de winter kan ik ver uitkijken over
de A8 richting ’t Twiske.” Via een
gezamenlijke brief van Parteon en de
gemeente Zaanstad is zij geïnformeerd
over de aansluiting op het warmtenet.

Nieuwsgierig

Yvonne Holman

ze enige vertraging hebben opgelopen
door dat gedoe bij de Brandaris. Toen
hebben ze een tijdje niet kunnen
werken. Ik hoop dat ze ons daar wel op
tijd over informeren.”

ervaart in haar omgeving, antwoordt
Yvonne ontkennend: “Daar merk ik
niets van en ik heb er ook niemand
over gehoord. Maar ik ben niet op de
inloopavonden geweest. Ik heb wel
begrepen dat er bewoners zijn die
liever infraroodverwarming willen, een
soort platen aan het plafond. Er is nu
gekozen voor een warmtenet voor het

Geen weerstand

Op de vraag of zij veel weerstand
op de komst van het warmtenet

Dat de aansluiting op het warmtenet
een mooie oplossing is voor het klimaat,
daar is Yvonne het mee eens: “Dit
moeten ze veel meer doen in Nederland.
Zie maar de ellende in Groningen met
de gaswinning, dat moeten we toch
niet willen?” Of er straks wel genoeg
Nederlands groen is als
warmtebron vraagt Yvonne zich wel
af: “Als we in heel Nederland overgaan
op een warmtenet, vrees ik dat het
Nederlands groen toch opraakt. Ik
ben wel benieuwd hoe ze dat dan gaan
oplossen.”
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Bezoek
biomassacentrale Purmerend
Hoe werkt een Biomassacentrale precies? En wat merken de bewoners en ondernemers
in de omgeving ervan?
In Nederland staan al meerdere biomassacentrales. Eén daarvan staat in de gemeente Purmerend. We bieden u,
bewoners van gemeente Zaanstad, de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de biomassacentrale in Purmerend.
U kunt dan met eigen ogen zien hoe een biomassacentrale werkt. Medewerkers van de biomassacentrale van
Purmerend geven een rondleiding aan wie u ook uw vragen kunt stellen.

WILT U MEE?
Bent u geïnteresseerd en wilt u mee? Dat kan.
Op dinsdag 8 oktober (15.00 – 17.00 uur)
of op donderdag 10 oktober (15.00 – 17.00
uur) bezoeken we de biomassacentrale in
Purmerend. Vanaf station Zaanstad rijden
we met een bus naar Purmerend. Na het
bezoek wordt u ook weer teruggebracht
naar station Zaanstad. Uiteraard mag u
ook op eigen gelegenheid naar Purmerend
toekomen. Voor het bezoek zijn een beperkt
aantal plaatsen, wilt u mee, stuurt u dan een
mail naar warmtenet@zaanstad.nl en geeft
u aan welke dag uw voorkeur heeft. De lijst
stellen we samen op basis van volgorde van
binnenkomst aanmeldingen.

© Staatsbosbeheer

Vol = vol.

BioWarmteCentrale de Purmer in Purmerend

Deze papieren nieuwsbrief wordt eenmalig bij alle
bewoners van Hoornseveld en Peldersveld in de
brievenbus gedaan. Wilt u de nieuwsbrief Warmtenet
blijven ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor de
digitale editie via warmtenet@zaanstad.nl
Op de website vindt u ook meer informatie over het
warmtenet, zoals het laatste nieuws en de veel gestelde
vragen.
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de partijen
die samenwerken aan duurzame warmte en het
warmtenet voor Zaandam Oost. Dat zijn Bio Forte,
ENGIE, Warmtenetwerk Zaanstad, gemeente Zaanstad,
Rochdale, Parteon en de Vereniging van Eigenaren
Pharus en Perim.
Kijk voor meer informatie op:
https://warmtenet.zaanstad.nl/home

COLOFON
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Op de hoogte blijven?
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