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SpaarGas heet nu Zonnewarmte.NL 

We besparen gas door de zonnewarmtemethode, daarom heet SpaarGas voortaan 
Zonnewarmte.NL Ramplaankwartier.  

Dankzij de toekenning van de rijksbijdrage vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
werken we met het projectteam, betrokken vrijwilligers en de gemeente Haarlem aan de 
realisering van het Zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier in Haarlem.  

 

Wat is een zonnewarmtenet? 

Hoe mooi zou het zijn om de warmte in de zomer op te slaan en dat in de winter te gebruiken? 
Precies dat is het principe van een zonnewarmtenet. De warmte van de zon in de zomer wordt 
opgevangen door PVT-panelen op de daken. Hiermee wordt water verwarmd dat via een 
wijknet wordt opgeslagen diep in de grond. In de winter wordt dit water omhoog gehaald en 
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verder opgewarmd door een geluidsarme warmtepomp in de woning. Een watertemperatuur 
van 55 graden is genoeg om een redelijk tot goed geïsoleerde woning te verwarmen.  

Hieronder zie je een simpel schema van het Zonnewarmtenet. Wil je het naadje van de kous 
weten, klik dan op het plaatje klikt, dan zie je een uitgebreidere afbeelding met uitleg erbij.  

 

 

Update zonnewarmteproject Ramplaankwartier 

Hoe gaat het met het project? 

In het Ramplaankwartier leeft al jaren het plan om door een zonnewarmtenet de wijkbewoners 
in de gelegenheid te stellen het aardgasverbruik te minderen of zelfs helemaal van het gas af te 
gaan. Nu de PAW-bijdrage is toegekend kan het gerealiseerd worden! De eerste stap is dat 
wijkbewoners de gegevens van hun woning en hun energiegebruik noteren in een Huisdossier. 
Er zijn 1130 huishoudens in de wijk en er zijn al ruim 600 Huisdossiers aangevraagd, dus de 
belangstelling is groot. 

De volgende stappen worden nog dit jaar gezet: 

 per huishouden een kostenraming zonnewarmte: wat gaat deelname kosten, wat zijn de 
investeringen per woning en wat worden straks je maandlasten voor energie. 
Uitgangspunt is dat men niet meer gaat betalen dan de huidige energiekosten. De 
benodigde investeringen zijn daarin ook meegerekend. 

 opzetten van de zonnewarmtewijkcoöperatie.  
 de eerste ronde isolatie-adviezen. 
 offertes voor isolatiemaatregelen. 
 inkoop, indien mogelijk gezamenlijk.  

In 2023 volgen verdere stappen. We zijn goed op weg naar aardgasvrij! 

Wil je meer weten over het project, de kosten en de planning? Kijk op de website of luister het 
webinar van 1 juni terug.  
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