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Lokale netwerken zijn onder meer Power 
to Nijmegen, het Nijmeegse Energieconve-
nant en het Prestatie-overleg met corpo-
raties. In het kader van de energietransitie 
worden verschillende mogelijkheden tot 
verduurzaming onderzocht. Zo heeft geo-
thermie de potentie om een belangrijke 
energiebron te zijn, die ons helpt de 
energiedoelstellingen te behalen. 
Daarnaast wordt actief gekeken naar de 
mogelijkheden om bestaande woningen 
van het aardgas af te krijgen. Samen met 
30 andere gemeenten, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven heeft Nijmegen 
de Green Deal Aardgasvrije Wijken onder-
tekend. Deze deal stelt gemeenten in staat 
om woningen op een andere manier te 
laten verwarmen dan met aardgas. Met 
de ondertekening van de Green Deal 
wordt een eerste concrete stap gezet in 
de uitwerking van de Energieagenda, 
waarin het kabinet streeft naar een 
energieneutraal Nederland in 2050. 

Tot slot is de vaststelling van de warmte-
visie in juni 2018 door het college van B&W 

van de gemeente Nijmegen een belangrijke 
mijlpaal. In deze warmtevisie, met als 
ondertitel ‘op weg naar een aardgasvrij 
Nijmegen’, zijn alle initiatieven gevat en in 
een groter kader geplaatst om de route 
naar aardgasvrij in gang te zetten. De 
warmtevisie geeft daarmee zowel richting 
voor de lange termijn als focus op de korte 
en middellange termijn. Er wordt beschreven 
in welk tempo dat wordt gedaan en hoe alle 
betrokken partijen in het stakeholders-
netwerk hierin samenwerken. 

Er lopen diverse initiatieven in Nijmegen 
om te komen tot aardgasvrije wijken, zoals 
ook in onze warmtevisie is beschreven. 
Zo is er een levendige burgerparticipatie 
in Hengstdal onder de naam “Duurzaam 
Hengstdal”. Eén van de andere concrete 
initiatieven om Nijmegen aardgasvrij te 
maken speelt in het Nijmeegse stadsdeel 
Dukenburg, waarop we nader ingaan in 
het vervolg van dit document. 
Het initiatief om een aardgasvrij Dukenburg 
te gaan realiseren komt vanuit meerdere 
partijen. Een aardgasvrij Dukenburg, dat 
maken we samen met woningcorporaties, 
vastgoedpartijen en onze netbeheerder. 
Waar deze partijen voor staan en wat zij 
bijdragen aan een aardgasvrij Dukenburg 
is opgenomen in de bijlage “gelieerde 
partijen”.

“ Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete 

stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het  

kabinet streeft naar een energieneutraal Nederland in 2050.”













Dukenburg is op dit moment in veel 
opzichten toe aan ‘groot onderhoud’. 
Dat geldt voor gebouwen en infra
structuur, maar ook voor sociale 
problematiek die in delen van Duken
burg speelt. Om klaar te zijn voor
de toekomst wordt in Dukenburg 
geïnvesteerd en een Toekomstvisie 
ontwikkeld. Deze vertaalt zich in 
een Omgevingsplan (in plaats van 
reguliere herziening bestemmings
plan), een Agenda Dukenburg en 
een investeringsprogramma voor 
de komende 10 jaar.

Doel hiervan is het stadsdeel toekomst-
bestendig te maken als aantrekkelijke en 
levendige woonwijk. Participatie van 
bewoners, ondernemers en professionals 
is een belangrijke rode draad in alle 
onderdelen van de aanpak in Nijmegen 
Dukenburg.

Ondergrondse infrastructuur
De ondergrondse infrastructuur in 
Dukenburg is economisch afgeschreven. 
Uit gegevens verstrekt door Liander blijkt 
dat Zwanenveld een hoge prioriteitsscore 
heeft  voor wat betreft  de economische af-

schrijvingstermijn van de aardgasleidingen. 
Daarnaast is in deze wijk oorspronkelijk 
een gescheiden rioleringssysteem aan-
gelegd. Door de jaren heen is de beoogde 
werking hiervan door tussentijdse aan-
passingen zo langzamerhand teniet gedaan. 
Hierdoor is vervanging op korte termijn 
noodzakelijk. Bundeling van deze werk-
zaamheden met de aanleg van een warmte-
net leidt tot een grotere kosteneff ectiviteit 
en minder overlast voor de buurt.  

Coalitieakkoord
De noodzaak om het aardgasverbruik snel 
af te bouwen is voor ons College als één van 
de speerpunten voor de komende coalitie-
periode benoemd. In het coalitieakkoord 
wordt daarover het volgende geschreven:

“Iedereen van het aardgas af”

Het aardgasvrij maken van de stad is een 
immense operatie die heft ig zal ingrijpen 
in de wijken en de levens van mensen. 
Ieder jaar starten we in twee wijken een 
proces om deze aardgasvrij te maken. 
Aan het einde van onze coalitieperiode 
zijn we hier in acht wijken mee begonnen.
Het College zet in op extra capaciteit om 
regie te voeren op de transitie en roept 

een transitiefonds in het leven om 
initiatieven fi nancieel te ondersteunen. 
Verder wordt in het collegeakkoord onder 
het hoofdstuk “bouwen aan een aantrekke-
lijke stad” aangegeven dat er extra wordt 
ingezet op het stadsdeel Dukenburg.

Pilot Nijmegen Green City
Dukenburg is een stadsdeel waar meerdere 
uitdagingen het hoofd geboden moeten 
worden zoals veiligheid, schuldenproble-
matiek, leegstand, achterstallig onderhoud 
e.d. In het kader van de pilot Nijmegen 
Green City is Dukenburg aangewezen als 
wijk waar we in de periode van 2017 – 2019 
een omgevingsplan gaan maken waarbij 
fysieke, maatschappelijke en duurzaam-
heids thema’s worden gekoppeld en waar-
bij lokale regelgeving wordt meegenomen. 
Bewoners en andere belanghebbenden 
participeren in dit proces. In dit integrale 
plan worden zowel groen, grijs en blauw 
ook sociale en economische aspecten 
meegenomen. Eind 2017 is in dit stadsdeel 
een avond voor bewoners georganiseerd 
wat geresulteerd heeft  in de notitie 
“Van Dromen naar Daden, een toekomst-
verkenning naar kansen en keuzes voor 
Dukenburg.”

Motivatie
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Alles is gericht op het verbeteren van de 
leefbaarheid in de wijk, met bijzondere 
aandacht voor verduurzaming en het in 
gang zetten van het proces om een energie-
transitie gericht op het aardgasvrij maken 
de wijk te realiseren. De uitrol van het 
warmtenet biedt de mogelijkheid bij uit-
stek om andere ontwikkelingen daaraan 
te koppelen wat een aanzienlijke stimulans 
betekent voor dit stadsdeel.

Prestatieafspraken woning
corporaties
In 2017 zijn in het kader van de prestatie-
afspraken door de Nijmeegse woning-
corporaties gezamenlijk vier werksessies 
belegd waarin zij de scenario’s hebben 
verkend om in 2045 CO2-neutraal te zijn. 
Voor Dukenburg kwam de optie naar voren 
om de huurwoningen aan te sluiten op de 
toekomstige uitbreiding van het Nijmeegse 
warmtenetwerk. Als vervolgstap op deze 
werksessies wordt komend jaar de 
technisch-fi nanciële impact hiervan in 
beeld gebracht. Uit deze werksessies 
kwam naar voren dat het nu voorgestelde 
gebied het meest kansrijk is om op korte 
termijn aan het warmtenet aan te sluiten. 
Alle woningcorporaties hebben dit onder-
zoeksresultaat onderschreven.

Regionale Energie en 
Klimaatstrategie Regio 
Arnhem Nijmegen
Vanuit onze regio is een regionale energie-
strategie opgesteld, als toegevoegd. De 
ruimtelijke inpassing ervan wordt momen-
teel met diverse ateliers uitgewerkt. De 
opgave voor onze regio is groot. We hebben 
niet de luxe om te kiezen voor enkel zon of 

wind. We hebben alle mogelijke invulling 
nodig voor de opwek van duurzame 
energie en duurzame warmte. Ook het 
warmtenet speelt hierin een grote rol 
voor onze regio. We zetten ons in op de 
uitbreiding van het warmtenet, met meer 
bronnen en meer afzet. We werken toe 
naar duurzame bronnen, als geothermie. 

Raadsbrief warmtetransitie 
en warmtenet
We hebben inzicht in onze opgave in de 
warmtetransitie door een uitgevoerde 
monitoring. Daarom weten we dat onze 
opgave met name ligt in het uit faseren 
van aardgas. Dat doen we onder andere 
door het doortrekken van het warmtenet 
naar de bestaande stad. Ook zorgen we 
voor een verduurzaming van bronnen. 
We voeren een verkenning uit naar de 
mogelijkheden voor een gemeentelijk 
warmte- en energiebedrijf om de moge-
lijkheden voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar te houden. De raadsbrief is als 
bijlage toegevoegd.

Warmtevisie
Het stadsdeel Dukenburg is aangewezen 
om voor 2035 van het aardgas te worden 
afgekoppeld en waar een uitrol van het 
warmtenet als meest kansrijke optie is 
bepaald. Om het warmtenet naar Duken-
burg doorgelegd te krijgen, is een aanzien-
lijke fysieke en fi nanciële inspanning nodig. 
Met ons voorstel wordt het mogelijk om 
sneller de eerste stap in deze richting te 
kunnen maken. Op korte termijn kunnen 
1000 WEQ warmtenet klaar worden 
gemaakt waarna in dit deel van Dukenburg 
het warmtenet kan worden doorgetrokken 
en aangesloten.











17

Onze opgave
Wij realiseren een warmtenet met een 
transportnet vanaf de Afvalenergiecentrale 
ARN tot aan Dukenburg en een gefaseerd 
distributienet in Dukenburg. De eerste 
fase zijn de woningen van corporaties in 
Zwanenveld en deel van Lankforst en het 
winkelcentrum Dukenburg met 90 winkels. 
De tweede fase is een warmtenet in geheel 
Zwanenveld. De derde fase is de opgave 
om voor geheel Dukenburg de vraag en 
het aanbod samen te brengen met het 
warmtenet.

Onze leerelementen 
   Dukenburg is een stadsdeel met meerdere 
opgaven. Een leerelement is hoe de 
verschillende belangen en stakeholders 
met elkaar verbonden kunnen worden 
en hoe het samenwerkings- en besluit-

vormingstraject vorm kan krijgen.
   De aanpak stadsvernieuwing 2.0:  
Vinden van een balans tussen hoe 
benutten we synergie en koppelkansen 
tussen sociaal, economisch en fysiek en 
hoe beperken we scope om tempo en 
snelheid te maken?

   Alleen als huurders instemmen met het 
aardgasvrij maken van hun woning 
(warmte, warmtapwater, koken) kan de 
wijk aardgasvrij gemaakt worden.  
Een leerelement is hoe de zeer diverse 
huurders constructief te betrekken bij 
het proces tot een aardgasvrije wijk.

   De afzet van warmte in Dukenburg kent 
een behoorlijke lengte wat betreft 
transportnet. Er is een grote voorfinan-
ciering nodig in dit transportnet. Zowel 
provincie als gemeente gaan hierin 
participeren, maar vooralsnog is dat 

onvoldoende om tot realisatie over te 
gaan. Een leerelement is het transport-
net tot stand te brengen, waarbij wordt 
geanticipeerd op de aansluiting op het 
open, duurzaam warmtenet op een 
termijn van 10 tot 15 jaar.

Onze succesfactoren
   Onze ervaring met de realisatie van  

een warmtenet in Nijmegen-Noord.  
In Nijmegen-Noord worden momenteel 
ruim 6000 woningen van stadswarmte 
voorzien uit te breiden tot 14.000 de 
komende jaren.

   Ons college staat voor aardgasvrije 
wijken, voor een gebiedsgerichte aanpak 
en stadsvernieuwing 2.0 voor Dukenburg.

   Onze goede samenwerking met net-
beheerder, warmteleverancier en 
warmteproducent.

   Onze jarenlange ervaring met gebieds-
gerichte ontwikkelingen.

   De goede samenwerking met en tussen 
de verschillende woningcorporaties.  
Zo hebben we in 2017 de “stook je rijk” 
trofee ontvangen voor de duurzaamste 
prestatie afspraken.

   Dit jaar zijn we de Duurzame Hoofdstad 
van Europa, duurzaamheid zit in ons 
bloed. De ervaringen van European Green 
Capital nemen we mee om de legacy 
verder uit te bouwen, onder andere door 
het realiseren van aardgasvrije wijken. 

“ De ervaringen van European Green Capital nemen we mee om  

de legacy verder uit te bouwen, onder andere door het realiseren  

van aardgasvrije wijken.”
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De beschikbare dekking is €5.000 per 
woning. Daarmee is er een tekort van 
€5.800 per woning. Het totale tekort  
(niet gedekte kosten) bedraagt daarmee 
828 x € 5.800,- = €4.802.400,-. 

De totale benodigde investering verrekend 
naar 828 woningen is daarmee € 10,76 
miljoen voor de investering in het totale 
warmtenet en € 8,9 miljoen voor de 
investeringen in en vanuit de woningen. 
Samen is dat € 19,7 miljoen. 

De totale werkzaamheden  
omvat de volgende onderdelen:
  Realisatie backbone of transportnet
   Realisatie distributienet voor  
828 woningen

   Back-upsysteem voor 828 woningen
   Aansluiting met afleverset in de woningen
   Aanpassing in binnen installaties
   Aanpassingen in de woningen naar 
elektrisch koken

Toelichting op de gevraagde 
financiële bijdrage
In de wijk Zwanenveld in Nijmegen zijn 
er kansen om een warmtenet aan te 
leggen. Wij realiseren een warmtenet in 
de wijk Zwanenveld. De warmtelevering 
wordt voorzien vanuit de bestaande 
afvalenergiecentrale (ARN) in Weurth. 
Hiervoor dienen wij te starten met de 
aanleg van een transportnet of back-
bone vanaf de bestaande Indigo leiding 
(joint venture Alliander/gemeente 
Nijmegen). In de bijlage warmtenet 
Nijmegen zijn de huidige en toe-
komstige leidingen weergegeven.  
Het benodigde transportnet/backbone 
vanuit de ARN vraagt om een grote 
voorfinanciering. Zowel provincie 
Gelderland als gemeente Nijmegen 
gaan hierin participeren, maar voor-
alsnog is dat onvoldoende om tot 
realisatie over te gaan.  

In de eerste fase van het aardgasvrij 
maken van Dukenburg richten we ons 
op het kunnen aansluiten van de eerste 
828 woningen in de wijk Zwanenveld. 
De 90 winkels kunnen wel in de eerste 
fase aangesloten worden, maar zijn nu 
nog niet bij de kostenberekeningen 
meegenomen. De bijdrage voor de 
proeftuin “Aardgasvrij Dukenburg” heeft 
voor ons ten doel te kunnen starten 
met de aanleg van het warmtenet om 
de eerste woningen in Zwanenveld te 
kunnen aansluiten. Dit met het voor-
uitzicht het warmtenet uit te breiden 
naar het gehele stadsdeel  Dukenburg 
inclusief de aanwezige utiliteitsbouw.

Voor de totale investering van €19,7 miljoen is € 14,9 miljoen afgedekt (75%) en resteert  
een tekort van €4,8 miljoen(25%). Voor het tekort van €4.800.000,- verzoeken wij een 
bijdrage uit de decentralisatie uitkering. 

Woningtype Aantal
Appartementencomplex met blokverwarming 131
Appartementenwoning individueel verketeld 463
Maisonnettewoning 234
Totaal 828
Warmtevraag per woning 24 GJ per woning
Warmteverlies 10,00%
Totale warmtevraag 22.080 GJ

Voor de woningen zijn de kentallen:
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1.   Toelichting gelieerde partijen
2.   Collegebesluit Kansen en keuzes voor Dukenburg
3.   Raadsbrief warmtetransitie en warmtenet
4.   Warmtenet Nijmegen
5.   Coalitieakkoord Nijmegen
6.   Collegebesluit Uitvoeringsplan “Warmtevisie”
7.   Programmeren wijkprioritering vanuit netbeheerder Liander
8.   Warmtekansen kaart Dukenburg
9.   Berekeningen business-cases CE-delft en Alliander N.V.
10. Kansen verduurzamen corporatiebezit
11. Regionale Energie en Klimaatstrategie

Bijlagen:






