
Bijlage 4: Nadere prioritering - eindlijst

Gebouw

Gemeentehuis 1

Sportcentrum De Meent 1

Brandweerkazerne 1

3

3

3

3

3

3

2

2

Gymzaal Koers 2

Gymzaal Delta 3

Gymzaal Ellertsveld 1

KOV De Kremmerd 2

KOV De Wipneus B.V. 2

KOV De Toethoorn 2

KOV Vrom & Tom 2

3

2

2

Verenigingsgebouw De Baat 1

n.t.b.

n.t.b.

Taalschool n.t.b.

Wijkcentrum Meentamorfose 3

Voor de 4 Holleblok-scholen wordt in 2022 een verduurzamings- 
onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten gelden voor het gehele 
Holleblokcomplex (2 t/m 12).

Deze gymzalen hebben veelal led-verlichting en zonnepanelen. 
Verdergaande verduurzaming (gebouwschil aanpakken, 
aardgasvrije installatie) afwegen bij eventuele renovatie of 
nieuwbouw. Voor gymzaal Delta bovendien eventuele 
ontwikkelingen over toekomst naastliggende school (De 
Kamperfoelie) betrekken.

Recentelijk (2015-2015) gerenoveerd met verbeterde isolatie.
Zonnepanelen geplaatst. ______________________

De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. Isolatie 
is goed. Verwarming met warmtepomp nader onderzoeken.

Laag verbruik. Eventuele veranderingen in toekomstig gebruik en 
beheer onderkomens begraafplaatsen betrekken.

Toekomstige ontwikkelingen m.b.t. huisvesting kinderopvang 
afwachten. Voor de school De Springplank wordt bovendien 
nagedacht over nieuwbouw, wat effect zou kunnen hebben op het 
gebruik van de schoolwoningen.Schoolwoningen De 

Springplank
Verzamelgebouw o.a. KOV 
De Koelemoes 
Koningskinderen - Locatie 
Goudlokje / Praktijk TEL

Gymzalen Holleblok

Wijkcentrum Holleblok incl. 
KOV Marriekolf

De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. Isolatie
is vrij goed. Verwarming met warmtepomp nader onderzoeken^___

Vrij nieuw en energiezuinig gebouw met zonnepanelen. Op korte 
termijn geen natuurlijke momenten voor verduurzaming. 
Vrij nieuw en energiezuinig gebouw. Op korte termijn geen
natuurlijke momenten voor verduurzaming.

Bra nd weersteu n pu nt

\ Begraafplaats aula
i (Naarderstraat)^________

Begraafplaats
personeelsonderkomen 

j (Naarderstraat) ______
f Begraafplaats
I personeelsonderkomen /aula 
I Prins Bernardplein)

! Sporthal Wolfskamer

Gymzaal Albardastraat, incl.
i wissellokalen ___
i Gymzaal
i Bovenlangewijnseweg

I Gymzaal Damwand

Prioriteit Toelichting

Onderzoek bij De Meent (Merosch, 2019) wijst uit dat warmte- 
 koudeopslag (WKO) interessant kan zijn in combinatie met het

gemeentehuis en eventueel de brandweerkazerne. Dit zijn 
bovendien gebouwen met een hoog verbruik. WKO kan ook 
bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Op korte termijn weinig natuurlijke momenten, laag verbruik.



I Gebouw Prioriteit

Wijkcentrum 't Vuronger 2

Jongerencentrum Connect 2

3

Bewustzijnscentrum BALA 3

1

Theater De Boerderij 3

3

Loods Servitas (Poolvos) 3

Ontwaakt toneelvereniging 3

Kringloopwinkel 3

Voetbalclub AH 78
3

Botterwerf 2

Gemeentewerf 1

1Zwembad Sijsjesberg

Wijkcentrum De Draaikom n.t.b.

Verzamelgebouw Jan van
Galenstraat

Moluks verenigingsgebouw
Gosepa

Dienstencentrum
Brassershoeve

Toelichting prioriteiten:
De nummers geven moment aan waarop het gebouw aardgasvrij kan worden gemaakt:
• 2021-2025: prioriteit 1
• 2026-2030: prioriteit 2
• 2030-2050: prioriteit 3

Toelichting  
Bouwjaar is 1981, energielabel E, dus aardgasvrij maken vraagt 
om verbeterde isolatie, wat om ingrijpende en kostbare 
maatregelen vraagt. Zonnepanelen reeds aanwezig.____________
Natuurlijke momenten verduurzaming veelal tussen 2026-2030. 
Zonnepanelen reeds aanwezig.  _________
Verduurzaming vraagt meer dan alleen om ketelvervanging (ook 
isolatie aanpassen). Daarom koppelen aan toekomst gebouw, het 
is een mogelijk toekomstige woningbouwlocatie. ____

I Natuurlijke momenten verduurzaming veelal na 2030. 
Zonnepanelen reeds aanwezig. Het is een mogelijk toekomstige 

\ woningbouwlocatie. 
i De cv-ketel moet in de komende 5 jaar worden vervangen. 

Onderzoeken of warmtepomp of hybride opstelling (combinatie cv- 
I ketel en warmtepomp) mogelijk is, gelet op of gebouwisolatie.  

Ingrepen zijn complex en kostbaar gelet op monumentale status.
- Ontwikkelingen verduurzaming monumenten afwachten. Er zijn

enkele natuurlijke momenten in de komende 5 jaar, maar er wordt 
voorgesteld nu geen ingrijpende maatregelen te treffen.  

Klein gebouw, gebruik is relatief beperkt.

Volledig aardgasvrij is waarschijnlijk niet op korte termijn mogelijk
- vanwege het huidige isolatieniveau. Bij aanstaande

ketelvervanging onderzoeken of hybride opstelling (cv-ketel en 
warmtepomp) mogelijk is. Daardoor pas op langere termijn 
aardgasvrij. __
Bij aanstaande ketelvervanging onderzoeken of hybride opstelling 
(cv-ketel en warmtepomp) mogelijk is. Daardoor pas op langere 
termijn aardgasvrij.  _____ 
Bouwjaar is 2006. Ketelvervanging in de periode 2026-2030 is een 
natuurlijk moment. 
Dit gebouw heeft zonnepanelen en wordt sinds 2Ö2Ö aardgasvrij 
venwarmd d.m.v. warmtepompen.
Het entreegebouw wordt in 2021 geheel verduurzaamd.

I Besluitvorming over de verduurzaming van het techniekgebouw en 
I het centrumgebouw vindt plaats in 2022 op het moment dat de 

gasgestookte ketels voor het zwembadwater volgens het MJOP 
aan vervanging toe zijn. _________

Ontwikkelingen over mogelijke nieuwbouw afwachten.


