
Zet Ankeveen duurzaam op 

de kaart met aquathermie 

Bijna iedereen in Ankeveen kent de 

rioolwaterzuivering Horstermeer. 

Maar weet u dat u met warmte uit 

afvalwater via een 70°C warmtenet 

uw woning kunt verwarmen?  

Warmte halen uit afvalwater 

noemen we aquathermie.  Gaan we 

onze woningen verwarmen met 

aquathermie in plaats van gas  dan 

verminderen we de CO2 uitstoot.  De 

moeite waard om met elkaar te 

onderzoeken.  

Wat betekent dat voor u als 

bewoner?  

Aansluiting op een warmtenet 

betekent dat er geen gasaansluiting 

meer nodig is in huis. Het duurt een 

paar jaar voordat een warmtenet is 

gerealiseerd en dat lukt alleen maar 

als zo veel mogelijk  bewoners 

meedoen. Een mogelijke overstap 

naar een warmtenet begint met 

enkele aanpassingen in uw huis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Energie Coöperatie Wijdemeren  

werken we door en voor bewoners 

en ondersteunen u  graag bij deze 

ontwikkeling. Daarbij zoeken we ook 

naar de mogelijkheden voor  een 

tegemoetkoming in de kosten van 

deze aanpassingen.  

Wie kunnen daarbij helpen?  

We hebben als energiecoöperatie 

alle partijen bij elkaar gebracht die 

nodig zijn om de vraagstukken en  

 

mogelijkheden voor Ankeveen 

Aardgasvrij met Aquathermie te 

onderzoeken en een meerjarige 

project van de grond te krijgen. De 

kerngroep bestaat uit:  

 Gemeente 

 Energiecoöperatie Wijdemeren 

 Bewonersgroep Ankeveen 

 Woningcorporatie Het Gooi en Om 

 Waternet (rioolwaterzuivering) 

 Qirion (onderzoek warmtenet) 

 Liander (elektriciteitsnet en gasnet) 

 Om-nieuwe energie (levering warmte) 

Samen met de gemeente hebben we 

een subsidieaanvraag gedaan bij het 

Rijk in het kader van het Programma 

Aardgasvrije Wijken (PAW) en een 

subsidie bij de provincie Noord-

Holland voor de eerste onderzoeken. 

De gemeente is blij met het initiatief 

dat meteen een mooi praktijk-

voorbeeld is om van te leren voor de 

gemeentelijke transitievisie warmte.  

 

 

 

 

 

➢ Overstappen van gas naar 

elektrisch/inductie koken. 

➢ Vervangen van de cv-ketel door  

een warmteafgifteset met behoud  

van uw huidige radiatoren. 

➢ Uw cv-ketel al afstellen op  

maximaal 70°C. 

➢ Is 70°C niet warm genoeg?  Kijk dan  

naar isolerende maatregelen.  

 



 

 

Meld u aan voor het 
straatgesprek 

We hebben voor elke straat een 

datum gepland.  

Kijk voor informatie en aanmelden 

op ankeveen.ecwijdemeren.nl   

In verband met corona is aanmelden 

belangrijk. Naast het straatgesprek in 

de Lokinschool kunt u ook kiezen 

voor een online gesprek. Geef uw 

keuze aan bij uw aanmelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 

Neem voor vragen contact op met de 

Energie Coöperatie Wijdemeren via   

info@ECWijdemeren.nl 

Woont u in een huurhuis? 

De woningcorporatie het Gooi en 

Omstreken is speciaal voor huurders 

aanwezig op woensdagavond 28 

oktober. U kunt zich aansluiten bij uw 

eigen straat en/of aanmelden voor 

deze huurdersavond.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee over Ankeveen 

Aardgasvrij! 

Als energiecoöperatie spreken wij 

veel bewoners over een aardgasvrije 

toekomst voor het dorp.  

In oktober en november gaan we 

graag per straat met u in gesprek om 

de mogelijkheden te bekijken voor de 

aanleg van een warmtenet met 

Aquathermie. Want hoe haalbaar is 

dit idee? Wat zijn de consequenties? 

En welke stappen zijn er te zetten? 

Kom naar het straatgesprek, denk 

mee en stel uw vragen. 

 Straatgesprekken in de Lokinschool            van 20.00-22.00 uur 

woensdag 21 oktober 

W. de Kwanthof - A.Voetlaan - W. Hilhorsthof 

dinsdag 27 oktober 

Mr. J.C. Bührmannlaan - Joseph Lokinlaan 

woensdag 28 oktober 

Avond speciaal voor huurders (woningcorporatie) 

woensdag 4 november 

E. de Walélaan - van Breelaan 

dinsdag 10 november 

van Blarcumlaan - Stichtse Kade - B. Ingellaan 

woensdag 11 november 

Frans Fennishof 

woensdag 18 november of 2 december 

Stichts End - Bergse Pad 

woensdag 25 november of 2 december 

Hollands End - Dammerkade 

 

 

 
Warmte uit de 

rioolwaterzuivering 

Horstermeer 


