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Zukunftswerkstätten

Gefördert durch / mede mogelijk gemaakt door: Projektpartner / projectpartners:

“Ein angeregter Austausch und eine sehr heterogene 
Gruppe (Finanzierer, Ing. Büro, Planer, Wärmenetzbe-
treiber und Unternehmensvertreter).”

“De riolering in onze wijk moest worden vervangen en 
daarbij hebben wij met ons buurtinitiatief voor een 
warmtenet aangehaakt.”

“Bisher konnte keine überzeugende Lösung für die Schaf-
fung einer Wärmeinfrastruktur gefunden werden.”

“Een ingenieursbureau benoemt dat het belangri-
jk is om mensen mee te krijgen bij de realisatie van 
warmteprojecten; het gaat niet alleen om de tech-
nologische haalbaarheid.”

„Het is goed om de voor- en tegenargumenten zo te Horen, dan 
kan je ecHt over beide kanten van een verHaal nadenken.” 

“Bzgl. Wärmenetze bleiben Kommunen weit unterhalb 
ihrer Möglichkeiten.” 

“Riothermie betreft het opwekken van warmte uit riool-
water.”

Ennigerloh, Kreis Warendorf

Senden, Kreis Coesfeld

“Die Verwaltung hat die kommunale Planungshoheit 
und kann als kommunaler Energieversorger auftreten.”

„keine biogasanlagen mit mais-monokulturen meHr! diese 
anlagen sind tot und Haben keine zukunft!”

„Er worden veel barrières gezien wat betreft de aanleg 
van warmtenetten. Mensen zijn sceptisch dat deze si-
tuatie snel zal veranderen.“

„Eén ondernemer ziet veel kansen voor gemeenten om 
een rol te spelen in de aanleg van warmte-infra. Daar-
mee wordt de onafhankelijkheid van het warmte-aan-
bod gewaarborgd en voorkom je negatieve associaties 
rondom de monopolypositie van warmte-aanbieders.“

“Durchbrich den fossilen Kreis der jetzt Standard ist.”

“Es geht, wenn man nur will, und es muss mit einem 
Fachplaner gesprochen werden.”

„Das Dänische Beispiel war BeeinDruckenD.“

“Leuk ook om tijdens presentaties diep in te gaan op 
verschillende onderwerpen en daarna deze kennis te 
gebruiken tijdens de discussies.”

Wageningen, Gelderland

Gescher, Kreis Borken

“De discussie in deze workshop verloopt heel anders dan 
de vorige keer: ging het toen vooral over “individuele 
aansluiting”, deze keer werd vooral gediscussieerd over 
“lange termijn visie”.”

“In veel gevallen zijn warmtenetten niet geschikt, dat 
moet ook geaccepteerd worden.” 

“Maatwerk op wijkniveau is nodig.” 

“den kommunen feHlen bislang eine strategie und konkrete ziele.” 

“Die Fragestellung ist etwas unglücklich: Die meisten 
können mit “kollektiven Wärmelösungen” nichts anfan-
gen.”

“Een groot warmtenet is lastig rond te krijgen, daar-
voor is moed van een wethouder nodig en een rol voor 
de overheid weggelegd. Maar, de vraag is hoe we dat 
doen...”

“Warmtenetten zijn niet de heilige graal, maar één optie tussen 
vele.”

Deventer, Overijssel

Nordwalde, Kreis Steinfurt


