
Duurzaam Gangboord
Hoe kunnen wij het doel bereiken om duurzaam te leven in elk facet



Initiatieven

´ De gemeente Amersfoort stelt het doel om in 2030 een CO2-neutrale en 
afvalloze stad te zijn

´ Dakenbank033 is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen van daken 
die zonnepanelen zoeken en zonnedaken die deelnemers zoeken.

´ Duurzaam Deal voor elektrisch autodelen en laadinfrastructuur

´ Een dialoogdag over klimaatverandering

´ Sofie aan tafel, 23 maart

´ Duurzame tuinen, overstroming Schothorst station

´ Kattenbroek-duurzaam, mobiliteit en huis zijn de aandachtsgebieden



Kattenbroek-duurzaam

´ Vloer, spouwmuur isolatie
´ Redelijk op orde, huizen hebben voldoende isolatie, maar er is verbouwd

´ Glasvervanging door HR++
´ Overweeg dit voor een schilderbeurt (ROI 10-15 jaar)

´ Zonnepanelen
´ Tegenwoordig wat restricities, bijvoorbeeld terugverdientijd

´ CV vervanging
´ Hou rekening met warmte koude opslag (terugverdientijd afhankelijk product)
´ Vervanging CV panelen, vloerverwarming, door laag rendement

´ Mobiliteit, nog niet verder uitgezocht, hoge autodichtheid



Wat kan je zelf doen

´ Glasvervanging (aluminium roosters verliezen veel warmte)

´ Ventileren, ventileren, ventileren, CO2 gehalte te hoog, is te krap afgesteld

´ Lamellen cv-panelen, sneller warm, laag temperaturen

´ Kijken naar de uitstoot van je CV, witte rook is deze niet goed afgesteld, 
verbouwing in huis vereist andere afstelling van de CV, niet zelf doen (10%)

´ Tuin inrichten op basis van water drainage, opvang water

´ Kijk om naar je buren, we hebben elkaar nodig
´ Kattenbroek gemiddelde leeftijd bewoners stijgt

´ Warmte/koude opslag, laat je goed informeren, hou rekening met geluid



Wat zouden we gezamenlijk kunnen

´ Dakdelen, salderen verdwijnt 2021 (powerpeers)

´ Delen van auto’s, elektrische deel auto

´ CV vervanging op basis van huur overwegen wachtende op volgende stap

´ Kijken naar een oplossing voor vervanging/vermindering van gas

´ Gemeente Amersfoort zoekt eerst waar de grote klappen kunnen worden 
gemaakt. Vathorst-West (gasloos) en Schothorst-Zuid (eerste wijk zonder gas)

´ Warmenet zelf aanleggen, twee soorten hoog (biomassa) en laag temperatuur 
(grondwarmte)



Volgende stap

´ Behoefte peilen door enquete

´ Onderzoek naar aanleiding van enquete

´ Professionele aanpak als het groter gaat worden

´ Subsidie regelingen


