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Warmtevisie Nijmegen 
In het kort 

Op weg naar een aardgasvrij Nijmegen 



Nijmegen wil in 2045 energieneutraal én aardgasvrij zijn. Nu voor-
ziet aardgas nog in meer dan 95 procent van de totale warmtevraag 
van Nijmegen. In 2045 moeten bijna 80.000 woningen en alle andere 
gebouwen in de Nijmeegse wijken van het aardgas af zijn. Ze moeten 
dan gebruikmaken van andere energiebronnen om te koken en te 
verwarmen. Een hele opgave en een proces van uitproberen en 
leren, waar Nijmegen wijk voor wijk mee aan de slag gaat. 

De Warmtevisie beschrijft hoe Nijmegen 
deze route naar een aardgasvrije stad 
ziet, zowel op de korte als de middel-
lange termijn. Waar starten we, in 
welk tempo en hoe doen we dat 

samen met huiseigenaren, huurders 
en onze partners met wie de warmte-
visie ook is opgesteld: Liander, 
Alliander DGO, NUON, Engie en 
woningcorporaties Portaal, SSH&, 

Warmtevisie Nijmegen 
in het kort
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Op weg naar een aardgasvrij Nijmegen
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Standvast Wonen, Talis, Wonings-
bouwstiching De Gemeenschap (WBSG) 
en WoonGenoot. Door samen op te 
trekken kunnen we planningen op 
elkaar afstemmen, schaalgrootte 
behalen, leren van elkaar en de 
transitie versnellen. 

Uitgangspunten
Samen met onze partners hanteren 
we een aantal principes, die centraal 
staan bij de uitvoering van het 
programma Aardgasvrij Nijmegen: 

Samen, lokaal, 
transparant en 
duurzaam

De warmtetransitie is een enorme op-
gave, die niet onderschat mag worden. 
We werken samen met onze partners 
in de stad. We zijn transparant naar 
elkaar over elkaars belangen en 

doelen. We streven naar een op termijn 
volledig duurzame warmtevoorziening 
en maken bij voorkeur gebruik van 
lokale bronnen binnen de gemeente 
of regio. De gemeentelijke doelstelling 
om in 2045 energieneutraal te staan, 
is de basis voor de warmtetransitie.

Betaalbaarheid en 
betrouwbaarheid 
voor eindgebruiker 
staan voorop

De warmtetransitie brengt kosten 
met zich mee, maar niets doen ook. 
Energiearmoede is ongewenst, de 
energierekening moet voor alle 
Nijmegenaren betaalbaar blijven. 
We zoeken naar de maatschappelijk 
goedkoopste oplossing op basis van 
een optimale afstemming van de 
investeringen van en door woning-
eigenaren- en corporaties, gemeente 
en nuts-infrabedrijven en werken aan 
financieringsconstructies en betaal-
bare proposities voor woningeigenaren. 
We streven naar een warmtenet met 
een onafhankelijk netbeheerder waarop 
op termijn meerdere bronnen zijn aan-
gesloten en meerdere leveranciers actief 
zijn. Gezien de benodigde investeringen 
is dat een toekomstscenario. 
De laagste totale maatschappelijke 
kosten van de verschillende warmte-
opties zijn vaak gelegen in een collec-
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tieve oplossing. Deze kosten kunnen 
stijgen door het ontstaan van meerdere 
collectieve en individuele energie-
infrastructuren per gebied. In elke wijk 
is een mix aan oplossingen mogelijk, 
omdat we keuzevrijheid voor woning-
eigenaren belangrijk vinden. De huis-
eigenaar heeft altijd een keuze in de 
manier waarop hij zijn woning aard-
gasvrij maakt, maar het geniet wel de 
voorkeur alle bewoners in het gebied 
gebruik te laten maken van de gekozen 
warmte-optie(s).

Bewoners en 
overige gebruikers 
worden betrokken 
in de uitvoering

De warmtetransitie gaat over mensen 
en hun leefomgeving. Dit betekent dat 
we in een wijk alle energiegebruikers 
betrekken: huurders, particuliere 

woningeigenaren, winkels, scholen en 
kantoren. Ook bedrijven die gelegen 
zijn in wijken waar we aan de slag 
gaan, betrekken we bij het wijkplan. 
De start van de warmtetransitie in een 
wijk betekent samen met de stake-
holders in de wijk beginnen met het 
proces om de wijk uiteindelijk aardgas-
vrij te maken. Dat kan vijf à tien jaar 
en soms zelfs langer duren afhankelijk 
van de complexiteit en daaraan 
gekoppelde benodigde acties en 
investeringen. Daarnaast zijn we deels 
afhankelijk van het tempo waarop de 
Rijksoverheid ruimte creëert op het 
gebied van financiering en wettelijke 
mogelijkheden. 
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We houden rekening 
met onzekerheden 
in de uitvoering

De warmtetransitie is een proces van 
ervaring opdoen en leren in de eerste 
wijken. Daarom is deze route naar 
aardgasvrij niet in beton gegoten. 
Veel is nog onzeker en onbekend. 
De komende jaren zal meer bekend 
worden over nieuwe regels, beleid en 
financieringsmogelijkheden. Ook de 
markt zal niet stilzitten en met nieuwe, 
verbeterde technieken komen. We 
zijn daarom flexibel in de uitvoering, 
pakken nieuwe kansen op als ze 
ontstaan, maar wachten tegelijkertijd 
niet op de wereld van morgen en 
starten nu met de warmtetransitie.

We werken 
gebiedsgericht

De kosteneffectiviteit van aardgasvrije 
alternatieven zal per wijk verschillen. 
We kiezen in de warmtetransitie voor 
een gebiedsgerichte aanpak, dus 
wijken, combinaties van wijken of 
juist delen van wijken staan centraal. 
De wijkgrenzen worden gebruikt als 
een manier om de communicatie te 
starten en gebieden verder vorm te 
geven. Gebiedsgericht werken betekent 
ook dat we aanhaken op ontwikkelingen 
in de wijk, zoals de sociale agenda en 
stadsvernieuwingsopgave.



Woningen
    Nijmegen heeft  ongeveer 84 duizend 
woningen met een gemiddeld 
oppervlakte van 110 m2. 

    Ongeveer 78 duizend woningen 
worden met aardgas verwarmd 
met een gemiddeld jaarverbruik 
van 1400 m3.

    Op het warmtenet zijn 5700 
woningen aangesloten (januari 2018). 

    Van de woningen in Nijmegen is 
45 procent gestapeld. 

    75% van de woningen is voor 1990 
gebouwd, waardoor de gemiddelde 
isolatiewaarde niet optimaal is. 

    40% van de woningen is particulier 
eigendom, 39% van woningcorpo-
raties en de rest vrije huur sector. 

    Het totale verbruik door woningen 
jaarlijks is 95 miljoen m3 aardgas. 

Bedrijven, instellingen en 
industrie
Ook bedrijven, instellingen en de 
industrie gebruiken op grote schaal 

aardgas. Jaarlijks gaat het om ongeveer 
78 miljoen m3. Hiervan wordt ongeveer 
55 miljoen m3 (het equivalent van 
ongeveer 40.000 woningen) gebruikt 
voor ruimteverwarming. De rest is 
voor productiewarmte, bijvoorbeeld 
voor droogprocessen of productie van 
stoom. Daarnaast is een klein aantal 
bedrijven en instellingen, het equivalent 
van 250 woningen, aangesloten op het 
warmtenet. Onder de wet Milieubeheer 
geldt dat bedrijven zich moeten richten 
op energie besparende maatregelen, 
die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen 
worden. De warmtevisie betreft  alleen 
de bedrijven in de gebouwde omgeving.

De opgave in Nijmegen
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De huidige situatie

2500 woningen 
per jaar moeten van het aardgas

af om in 2045 aardgasvrij te zijn!
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Vier alternatieven voor aardgas

Routes naar aardgasvrij
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Warmte-
netten
0,14 PJ

Elektra 
particulier
0,7 PJ

Elektra 
zakelijk
2,5 PJ

Gas 
zakelijk
2,3 PJ

Gas 
particulier
3,7 PJ PJ = Petajoule



Het aardgasvrij maken van woningen 
en andere gebouwen kan met 
verschillende technieken en met 
verschillende temperaturen. De ene 
techniek vraagt meer aanpassingen 
aan gebouwen en de wijk dan de 
andere. We maken onderscheid in 
collectieve oplossingen voor een heel 
gebied, op één bepaalde technologie 
en individuele oplossingen die per 
woning kunnen worden toegepast. 
Voor alle technieken geldt: hoe lager 
de temperatuur van de warmte om te 
verwarmen, hoe meer geïsoleerd het 
pand moet zijn.

Alternatieven voor aardgas
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Eindbeeld aardgasvrije opties 2045

Warmtenet
Regionaal en lokaal

30 tot 50 duizend woningen

Warmtenet
• Restwarmte industrie;
• Diepe geothermie;
Collectieve warmtepomp 
met als bron:
• Datacenters;
• Riothermie of RWZI;
• WKO met oppervlaktewater.

Elektriciteitsnet
Verzwaard 

25 tot 35 duizend woningen

Gasnet
3 tot 7 duizend 

woningen

Gasnet
Hernieuwbaar- of 
biogas. CV-ketel met 
warmtepomp i.c.m.:
• Hybride warmtepomp;
• Warmtebatterij;
• Infraroodpanelen;
• Zonnecollectoren.

All electric
•  Verzwaard e-net;
•  Individuele warmtepomp 

met bodemlus of buiten-
lucht;

•  In combinatie met zonne-
collectoren en infrarood-
panelen.Is
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Collectief systeem Individueel systeem

70 oC

50 oC

30 oC

Illustratie: Over Morgen



Warmtenetten
Een warmtenet transporteert warm 
water via warmteleidingen naar 
woningen en andere gebouwen. 
Woningen en gebouwen worden 
uitgerust met een warmte-afleverset. 
Vanuit de afleverset worden huizen 
en het water uit de kraan verwarmd. 
Het afgekoelde water gaat terug, om 
daarna weer opgewarmd te worden.

Een warmtenet komt er niet zomaar. 
Daar is een bepaalde schaal voor nodig. 
Zeker bij grote investeringen zoals een 
ultradiepe geothermiebron of het aan-
leggen van een transportnet van de 
ARN in Weurt naar wijken in Nijmegen 
moeten er voldoende woningen en 
andere gebouwen aansluiten om het 
warmtenet rendabel te maken. 
Voorafgaand aan de aanleg van de 
warmte-infrastructuur moet het 
daarom duidelijk zijn hoeveel en welke 
woningen en gebouwen willen aan-
sluiten op het warmtenet. Hoe meer 
woningen en gebouwen willen aan-
sluiten, hoe beter de kosten gespreid 
kunnen worden. Het project wordt 
daardoor kansrijker en er kan een 
beter aanbod worden gedaan aan 
bewoners. Er is een bepaalde omvang 
van vastgelegd commitment nodig 
voordat tot investeringen in een net 
overgegaan kan worden.

Warmtenet Waalsprong en Waalfront

Het huidige warmtenet in Nijmegen is 
de afgelopen jaren uitgerold in de 
nieuw gebouwde wijken Waalsprong 
en Waalfront en voorziet inmiddels 
6.000 woningequivalenten (WEQ) in 
warmte. In de toekomst is dat in deze 
twee gebieden 14.000 WEQ. 
Het warmtenet Nijmegen wordt gevoed 
met warmte afkomstig van de Afval 
Energie Centrale ARN. Bij de ARN wordt 
warmte opgewekt uit zowel stortgas, 
de verbrandingsinstallatie als de 
roosterkoeling van twee verbrandings-
lijnen. Bij warmtenetten bepaalt de 
warmtebron de duurzaamheid van 
het systeem. De CO2-uitstoot van de 
verschillende bronnen verschilt erg. 
TNO en ECN hebben de verschillende 
warmtebronnen met afgiftetemperatuur 
van 70°C of hoger gerangschikt op 
CO2-uitstoot per gigajoule opgewekte 
warmte.
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Uitbreiding van bronnen voor het 

warmtenet

Om het warmtenet uit te breiden en 
zo tot 50 duizend woningequivalenten 
van warmte te kunnen voorzien, is een 
uitbreiding van warmtelevering door 
de huidige warmtebron en/of het 
realiseren van andere warmtebronnen 
nodig. 

Biomassa

Binnen een straal van 100 km om 
Nijmegen is voldoende biomassa 
voorhanden om een aantal biomassa 
installaties van brandstof te voorzien. 
Biomassa betreft dan snoeiafval en 
afval dat bij bosonderhoud vrij komt. 
Een biomassa centrale kan een goede 
bron zijn voor het warmtenet. Door 
het collectief toepassen van biomassa 
gelden milieueisen en worden de 
rookgassen gezuiverd. 

Geothermie

Op de middellange termijn kan geo-
thermie (aardwarmte) een geschikte 
bron zijn. Daarbij wordt heet water 
vanuit diepe aardlagen opgepompt. 
Na de warmte te hebben gebruikt via 
het warmtenet voor het verwarmen 
van gebouwen wordt het afgekoelde 
water weer in de diepe ondergrond 
teruggepompt. In Nijmegen zijn de 
aardlagen op 5 km diepte mogelijk 

geschikt voor geothermie. Seismisch 
onderzoek, waarmee verschillende 
aardlagen in kaart gebracht worden, 
is nodig om meer duidelijkheid te 
verkrijgen over de haalbaarheid en 
kansen voor geothermie in Nijmegen. 

Oppervlakte water en grondwater

Een andere potentiële bron voor het 
warmtenet in Nijmegen is oppervlakte-
water en grondwater. Nijmegen heeft 
met onder andere de Waal, het Maas-
Waalkanaal en waterplassen aan de 
west- en noordkant van de stad veel 
oppervlaktewater ter beschikking. 
Ook is de bodem op veel plekken 
geschikt voor warmte koude opslag 
(WKO), waardoor de realisatie van 
lokale warmtenetten technisch gezien 
mogelijk is. Waar oppervlaktewater is, 
is dus mogelijk een bron voor een 
warmtenet. Een extra (wijk)warmte-
pomp is dan nodig om de warmte uit 
het oppervlaktewater op het door de 
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woningen gewenste niveau te brengen 
tot een maximum van 70°C. Op dit 
moment kan warmteproductie met 
een lage temperatuur bron gekoppeld 
aan een wijkwarmtepomp qua prijs 
niet concurreren met restwarmte. 

Kansen in Nijmegen
Voor een stedelijke omgeving met hoge 
dichtheid en veel gestapelde bouw is 
een warmtenet interessant. In Nijmegen 
zijn deze gebieden in grote mate aan-
wezig. Gestart kan worden met hoog-
bouwcomplexen. De werkzaamheden 
die nodig zijn voor de overstap naar 
het warmtenet kunnen worden 
gecombineerd met planmatig onder-
houd en/of woningisolatie. 
De kaart hieronder laat de gebieden 
zien die kansrijk zijn voor warmte-

netten. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen gebieden, die aan-
gesloten zouden kunnen worden op 
een warmtenet met een temperatuur 
van 70°C of hoger (rode vlekken) en 
gebieden die kansrijk zijn om aan te 
sluiten op kleinschalige warmtenetten 
met een temperatuur van maximaal 
70°C (groene vlekken). 
Op basis van de warmtevraag van het 
vastgoed, de technische haalbaarheid 
in de ondergrond en een minimalisatie 
van risico’s in de uitvoering, is een 
voorlopig tracé voor het transportnet 
van warmte in Nijmegen ge-engineerd. 
Dit tracé, dat in de kaart te zien is 
(rood gearceerd), geeft  een richting 
aan voor de gebieden die mogelijk op 
termijn aangesloten kunnen worden 
op het Nijmeegse warmtenet.
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Kansrijke wijken voor collectieve verwarming in Nijmegen (bestaande bouw)
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All-electric 
Het all-electric systeem is een indivi-
duele, lage temperatuur oplossing, 
omdat de woning wordt verwarmd met 
een warmtepomp die een aanvoer-
temperatuur levert tussen de 35°C en 
55°C. Voor een lage temperatuur op-
lossing is vergaande isolatie nodig, 
anders wordt het simpelweg niet warm 
genoeg in huis. Daarnaast kunnen 
vloerverwarming of andere radiatoren 
nodig zijn. Het duurt lang om een huis 
op te warmen, dus de thermostaat 
mag nooit te veel omlaag worden 
gedraaid. Dit alles vraagt om een 
hoge investering in en aan het huis. 
De benodigde elektriciteit voor het 
verwarmen kost momenteel meer dan 
het benodigde gas, waardoor vaak 
gekozen wordt voor zonnepanelen om 
de elektriciteitsvraag deels zelf op te 
wekken. 

Een beperkende factor van de lucht- 
warmtepomp is dat hij veel ruimte 
(binnen en buiten) in beslag neemt, 
waar niet alle woningen mogelijk-
heden voor bieden. Bij grootschalige 
toepassing van het all-electric concept 
is een verzwaring van het elektriciteits-
net nodig. 
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Warm tapwater 
Om legionellabacteriën te bestrijden 
schrijft de Nederlandse wetgeving voor 
dat installaties warm tapwater moeten 
kunnen verwarmen tot 65°C. Warm 
tapwater is het water dat uit de douche 
en warm water kranen komt. Als voor 
ruimteverwarming 40 °C beschikbaar 
is, moet er voor het warm tapwater 
bij-verwarmd worden. Dat kan met 
een elektrische booster.



Kansen in Nijmegen
Met de huidige stand van de techniek 
is een all-electric concept, naast 
nieuwbouw, vooral interessant voor 
grondgebonden gebouwen die na 2005 
zijn gebouwd en al goed geïsoleerd 
zijn. Verder kan het all-electric concept 
interessant zijn voor slecht geïsoleerde 
naoorlogse woningen met achter stallig 
onderhoud, waarbij de renovatieopgave 
gecombineerd kan worden met de 
isolatieopgave. Als er warmtepompen 
op de markt komen die tussen de 55°C 
en 70°C kunnen verwarmen, wordt 
deze oplossing breder toepasbaar. De 
verwachting is dat uiteindelijk 25 tot 

35 duizend woningen in Nijmegen 
over zullen gaan op een all-electric 
systeem.

Hernieuwbaar 
gas

Het duurzame alternatief dat de minste 
aanpassingen vraagt aan woningen 
en infrastructuur is hernieuwbaar gas. 
Hierbij worden de bestaande aardgas-
leidingen behouden en het aardgas 
vervangen door biogas, groen gas of 
een andere vorm van hernieuwbaar gas. 
Met de huidig beschikbare technieken 
is in Nederland weinig hernieuwbaar 
gas beschikbaar, zodat dit vooralsnog 
niet kan worden gezien als een groot-
schalige oplossing voor de verwarming 
van de bebouwde omgeving. De kleine 
beschikbare hoeveelheid zal worden 
gereserveerd voor de transportsector, 
industrie en glastuinbouw, en voor 
gebruik op plaatsen waar een warmte-
net of all-electric oplossing onmogelijk 
zijn, zoals gebieden met een complexe 
ondergrond. Het oude stadscentrum 
van Nijmegen is hier een voorbeeld van. 
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Kansen voor all-electric in Nijmegen

Illustratie: Over Morgen



Toekomstige 
oplossingen

De warmtetransitie heeft het afge-
lopen jaar een vlucht genomen. De 
verwachting is dat er veel innovaties 
komen op het gebied van het opslaan 
van warmte in een warmtebatterij of 
via ‘power to heat’ bij warmtenetten. 

Hierbij wordt overtollige hernieuwbare 
elektriciteit via een wijkwarmtepomp 
omgezet in warmte. Ook zijn er ont-
wikkelingen op het gebied van effi-
ciënte stralingspanelen (infrarood) 
met nanotechnologie en warmte-
pompen voor woningen, die ook 
woningen met een basisniveau isolatie 
efficiënt kunnen verwarmen. 
Warmtepompen worden dooront-
wikkeld om lage temperatuur warmte-
bronnen geschikt te maken voor het 
leveren van warmte aan (bestaande) 
warmtenetten. 

 Routes naar 
aardgasvrij
Er zijn verschillende routes die een 
woningeigenaar kan doorlopen om 
naar het eindpunt aardgasvrij te komen. 
Een belangrijke route is een collectief 
warmtenet. Als we wachten tot 
elektrische oplossingen en innovaties 
financieel en technisch inpasbaar zijn, 
halen we 2045 niet en gaat in de 
tussentijd alle nu beschikbare rest-
warmte verloren. 
De drie routes naar een aardgasvrij 
Nijmegen:
1.  A Collectief warmtenet op hogere 

temperatuur van 90 °C kan zinvol 
zijn voor bepaalde bedrijven die 
een hogere warmtevraag of gebruik 
hebben dan woningen.

1.  B Collectief warmtenet op midden 
temperatuur van 70°C: Woningen 
waarvoor dat nu kansrijk is om een 
warmtenet te ontwikkelen:   
Een basisisolatie is een vereiste. 
Verder in de toekomst kan nog verder 
geisoleerd worden om de warmte- 
vraag te verminderen. Een lokaal 
collectief warmtenet met een lagere 
temperatuur is ook een mogelijkheid. 

2.  Woningen waarvoor het kansrijk is om 
op all-electric over te gaan vergaand 
isoleren en all-electric maken.  
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De temperaturen in het schema zijn 
aanvoertemperaturen voor ruimte- 
verwarming. In het all-electric 
scenario is een hogere temperatuur 
dan 55 °C nodig voor warm tapwater.

3.  Overige woningen eerst ‘transitie-
gereed’ maken door minimaal tot 
basisisolatie niveau te isoleren en 
op termijn óf aansluiten op een 
warmtenet of all electric te maken. 
In hoeverre het dan nodig is vergaand 
te isoleren in de all-electric variant 
is sterk afhankelijk van innovaties 
en de beschikbare capaciteit in het 
elektriciteitsnet.

NB Individueel gebruik van biomassa, 

bijvoorbeeld het gebruik van hout of hout-

pallets in een woning als verwarming, 

wordt niet gezien als een geschikt 

alternatief voor aardgas. Er ontstaat 

vaak overlast door geur en uitstoot van 

fijn stof. 

Kosten 
De kosten voor het isoleren van de 
woning zijn sterk afhankelijk van het 
type woning en het bouwjaar, of er in 
het verleden al maatregelen zijn 
genomen en in hoeverre maatregelen 
(kunnen) worden gecombineerd met 
natuurlijke momenten. De investerings-
kosten voor een basisniveau isolatie, 
waarbij vloer, gevel en dak worden 

geïsoleerd, kieren worden gedicht, 
mechanische ventilatie wordt toege-
voegd en een inductiekookplaat wordt 
geïnstalleerd, bedragen gemiddeld 
acht tot veertien duizend euro inclusief 
BTW per woning. 
Als de beoogde bestaande woningen 
in Nijmegen op een warmtenet 
aansluiten, zal de aansluitbijdrage 

gemiddeld tussen de zes en elf duizend 
euro per woning uitkomen. De kosten 
voor de benodigde installaties voor 
overstap naar all-electric verwarmen 
liggen gemiddeld tussen de acht en 
zestien duizend euro per woning.
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Routes naar aardgasvrij
Illustratie: Over Morgen



We gaan als eerste aan de slag in de 
wijken: Dukenburg, Bottendaal, 
Hengstdal, Hatert en in de gebieden 
Winkelsteeg, Stationsgebied en 
Stationsgebied Heijendaal. 
In Hengstdal en Bottendaal wordt al 
samen met bewoners toegewerkt naar 
een plan van aanpak, het zogenaamde 
wijk-warmte transitieplan. 

De keuze van wijken om in te starten 
met het uitfaseren van aardgas is 
gebaseerd op:
1.  Een analyse met de Warmte Transitie 

Atlas door adviesbureau Over Morgen. 
De analyse naar de laagste transitie- 
kosten per wijk voor verschillende 
alternatieven voor aardgas is 
gebaseerd op aspecten als bouw- 
jaren, de woningdichtheid, gestapelde 
versus grondgebonden bouw en 
energielabels. 

2.  Planningen van de verschillende 
partners voor werkzaamheden 
boven en onder de grond. Hierbij kan 
worden gedacht aan het vervangen 
van gasnetten door Liander en 
waterleidingen door Vitens, de 
riolerings- en stadsvernieuwing-
splanningen van de gemeente en 

onderhouds- en renovatieplanningen 
van de woningbouwcorporaties. 
Het afstemmen van dit soort 
planningen zorgt ervoor dat waar 
mogelijk onnodige investeringen en 
overlast voor bewoners worden 
voorkomen en bepaalt daarmee 
deels het tempo van de warmte-
transitie. 

3.  Initiatieven in Nijmegen. Op ver- 
schillende plekken zijn door woning- 
corporaties, bedrijven en de 
gemeente al initiatieven opgestart 
in Nijmeegse wijken. Die initiatieven 
nemen we uiteraard mee in de totaal- 
aanpak van de warmtetransitie in 
Nijmegen.

In de kanskaart zijn de kansrijke 
gebieden om te starten met de warmte- 
transitie aangegeven. Daarbij maken 
we onderscheid tussen donkergroene 
en lichtgroene wijken waar het respec- 
tievelijk op korte en middellange 
termijn kansrijk is om te starten met 
de warmtetransitie. Zoals in de kans- 
kaart zichtbaar is, ligt het beoogde 
transportnet van het warmtenet 
langs deze groene wijken. Dat wil niet 
zeggen dat voor elke wijk maar één 

Aardgasvrij Nijmegen: 
wijken en fasering
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Route naar aardgasvrij 

 Stadsdeel Dukenburg

Hengstdal 

 Bottendaal 

 Stationsgebied 

 Winkelsteeg 

 Wolfskuil 

 Stationsgebied Heijendaal

 Hatert 

Bovenstaande wijken zijn 
in 2035 aardgasvrij

In 2045 verwarmen en koken we 
in heel Nijmegen zonder aardgas

2021: Warmtetransitieplan gereed

oplossing voorzien is. Ook andere op-
lossingen zijn mogelijk zoals all-electric 
pilots, lokale warmtenetten of isolatie-
aanpakken. In de blauwe gebieden 
lopen al verkenningen naar een 
mogelijke oplossing in aardgasvrij. 

NB De wijken die nu ingekleurd zijn op 

de kaart tellen op tot 50 procent van de 

Nijmeegse woningen. Dat betekent niet 

dat er in de andere wijken helemaal 

niets hoeft  te gebeuren voor 2030. 

De noodzaak voor isolatie en andere 

‘no regret’ maatregelen geldt voor alle 

woningen in alle wijken.
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Nieuwbouw in Nijmegen 
In Nijmegen wordt nieuwbouw niet 
meer aangesloten op aardgas. Voor 
de nieuwbouwgebieden Waalsprong 
en Waalfront is gekozen voor een 
collectieve oplossing in het warmte-
net. Voor overige nieuwbouwlocaties 
moet onderzocht worden welke 
aardgasvrije opties geschikt zijn en 
welke opties technisch-fi nancieel 
haalbaar zijn. Met de wijkplannen 
wordt specifi ek gekeken naar de 
nieuwbouwopgaven.

Warmtevisie Nijmegen aardgasvrij

www.nijmegen.nl

Legenda
Starten voor 2020 
Starten na 2020
Voorlopig tracé warmtenet
Aardgasvrij met warmtenet
Warmteplan Stationsgebied
Lopende initiatieven warmtenet

Bovenstaande wijken zijn 
in 2035 aardgasvrij

In 2045 verwarmen en koken we 
in heel Nijmegen zonder aardgas

2021: Warmtetransitieplan gereed
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Uitvoering
De warmtetransitie is een collectieve 
opgave die intensieve samenwerking 
vraagt en bundeling van belangen, 
ambities, investeringen, instrumenten 
en kennis. Samenwerken in de warmte-
transitie betekent ook meer dan 
het naast elkaar uitvoeren van de 
projecten van de individuele stake-
holders. Enerzijds dient er gebieds-
gerichte coördinatie te zijn op de 
(samenhang tussen) specifi eke 
projecten en opgaven. Anderzijds 
liggen er stevige uitdagingen op 

samenwerking, strategie, fi nanciering 
en communicatie & participatie. Dit 
vraagt een programma-aanpak met 
programmasturing. We zetten dan 
ook een gemeentelijk programma 
‘Nijmegen aardgasvrij’ op. In dit 
programma wordt gezamenlijk sturing 
gegeven aan de verschillende acti-
viteiten om Nijmegen aardgasvrij te 
maken. In de wijken werken we in 
wijk- of gebiedsgerichte projectteams 
nauw samen met de bewoners, 
ondernemers en onze partners.
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Gebouw-gebonden financiering
Een veelbelovend financierings-
concept om versnelling te creëren in 
het verduurzamen van woningen is 
gebouw-gebonden financiering. 
Hierbij rust de lening ter verduur-
zaming niet op de eigenaar, maar op 
het pand. Deze vorm van verrekening 
worden dan mogelijk: op het moment 
dat een bewoner verhuist wordt het 
maandbedrag voor de ‘dienst energie’ 
overgedragen aan de volgende 
bewoner. Dit soort financierings-
modellen zorgen ervoor dat bewoners 
niet in één keer hoge bedragen in hun 
woning hoeven te investeren en dat 
terugverdientijden veel minder mee-
spelen bij individuele keuzes voor het 
investeren in de verduurzaming van 
de woning.

Financiering

De kosten voor de warmtetransitie zijn 
hoog. Deze worden vooralsnog ver-
deeld onder eigenaren, netbeheerder 
en energieleveranciers. De totale 
warmte transitiekosten zijn sterk 
afhankelijk van marktontwikkelingen 
en de schaalgrootte waarmee wordt 
aanbesteed. 

Er zijn nieuwe (financiële) arrange-
menten nodig. We streven naar een 
revolverend energie transitiefonds van 
vijf miljoen euro, waaruit een voor-
investering gefinancierd kan worden. 
Er komt een plan met creatieve 
financierings constructies zoals 
gebouw-gebonden financiering 
(bij voorkeur in samenwerking met 
provincie, het Rijk, bestaande fondsen/ 
subsidies en anderen). 
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Colofon 
Gemeente Nijmegen
December 2018

De volledige warmtevisie, met dank aan Over Morgen, 
is te vinden op www.nijmegen.nl/aardgasvrij




