
Wat is de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in Hoorn? Samen met Zonnecoöperatie West-Friesland, Intermaris, Stichting 
Onderwijshuisvesting Hoorn, ECW Netwerk, Liander, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, HVC, Hollands Noorderkwartier, Optisport, 
Energie Coöperatie West-Friesland, PWN, Hoornse Senioren Partij, Dijklander Ziekenhuis, Fractie Tonnaer en gemeente Hoorn hebben wij een visie 
opgesteld op de warmtetransitie in Hoorn. Deze visualisatie laat de samenvatting van deze visie zien.
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Isoleren is de belangrijkste en eerste stap om 
minder aardgas te verbruiken. We onderscheiden 
basisisolatie* (aan de binnenkant van de woning) 
en vergaande isolatie (ook aan de buitenkant van 
de woning).

De vervolgstap is om over te stappen op 
een alternatief voor aardgas om te koken en 
gebouwen te verwarmen. De verschillende 
alternatieven verwarmen de woning op 
verschillende temperatuurniveaus. Hoe 
beter de woning is geïsoleerd, hoe lager de 
verwarmingstemperatuur kan zijn. 
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1.282 
1920 - 195053 % van de energievraag van Hoorn 

bestaat uit het gebruik van aardgas 
voor verwarmen van woningen en 
bedrijfsruimten, warm water en koken. 
In Hoorn staan 36.000 woningen die 
gemiddeld zo’n 1.400 m3 aardgas per 
jaar gebruiken.

1. Warmtenetten
Een warmtenet zorgt 
ervoor dat er centraal 
geproduceerd warm water 
door buizen in de grond 
wordt getransporteerd 
naar de gebouwen. De 
temperatuur van het 
warmtenet kan 90 °C, 
70 °C of 55 °C zijn.

2. Volledig 
elektrisch
Met behulp van een 
warmtepomp kunnen gebouwen 
individueel en elektrisch worden 
verwarmd.  Deze oplossing heet 
all electric. Voor de toepassing 
van all electric in Hoorn 
zullen de elektriciteitsnetten 
aangepast moeten worden.

3. Biogas en 
innovatie
De energietransitie zorgt 
continu voor nieuwe innovaties. 
We houden daarom nieuwe 
technieken in de gaten maar 
we starten ook met oplossingen 
die nu al beschikbaar zijn. 
Een van de oplossingen is om 
via (onze huidige) gasnetten 
hernieuwbare gassen als biogas 
of waterstof te vervoeren. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas maar een mix van collectieve en individuele oplossingen.

*Onder basisisolatie verstaan we het isoleren van de vloer, spouwmuur en dak en het vervangen van enkel glas met HR++ glas. De woning kan dan met middentemperatuur (+/- 70 
°C) verwarmd worden.Onder vergaande isolatie verstaan we isolatie waarbij een nieuwe schil om de woning wordt geplaatst, zodat er met lage temperatuur (+/- 35-55 °C) verwarmd 
kan worden.

Op www.puurhoorn.nl 
kunnen inwoners en 
ondernemers meer 
informatie vinden en 
wat zij nu al kunnen 
doen.
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Uitgangspunten wijkfasering
We kunnen niet heel Hoorn in één keer 
aardgasvrij maken. Daarom hebben we 
wijken geselecteerd die wij als kansrijk 
zien om in de periode tot 2030 mee aan de 
slag te gaan. In deze wijken willen we de 
komende jaren, gefaseerd, van start gaan 
met van het aardgas afgaan. De keuze 
van kansrijke wijken om mee te starten is 
gebaseerd op onderstaande criteria, die zijn 
opgesteld met de inbreng van betrokkenen. 
We starten in wijken waar: 

1. De maatschappelijke kosten het laagst 
zijn.

2.  Corporatiebezit en maatschappelijk 
vastgoed aanwezig is.

3.  Investeringen gepland zijn in renovaties 
en infrastructuur.

4.  Een warmtenet of warmtebron in de 
buurt is.

5.  Actieve bewoners en 
stakeholderinitiatieven zijn.

 Voorbereidingen starten 
voor de verdere uitrol van het 
warmtenetwerk en mogelijke 
overstap op geothermie.

De wijken uit fase 1 en 2 zijn 
aardgasvrij. 

In 2040 wonen en werken we 
in Hoorn zonder aardgas.

Wijkuitvoeringsplan opstellen 
voor Kersenboogerd.

Fase 2 – start 2021

Bangert en 
Oosterpolder
Kansrijke wijk voor all-
electric concepten. Samen 
met bewoners geschikte 
concepten  voor particuliere 
woningen ontwikkelen en 
uitrollen.

Fase 3 – start 2025

Venenlaan-
kwartier 
Gestapelde bouw en ligging 
kansrijk voor kleinschalig 
warmtenet met als bron 
aquathermie of op termijn 
geothermie. Uitbreiden naar 
Hoorn-Noord.

Fase 4 - start 2019

Heel Hoorn
In heel Hoorn moeten 
woningen klaargemaakt 
worden voor de overgang 
naar aardgasvrij. Dat kan 
door te isoleren, ventileren 
en door elektrisch te 
gaan koken. De gemeente 
informeert bewoners 
daarover.

Fase 1 – start 2019

Noord - West 
Kersenboogerd
Gestapelde bouw kansrijk 
voor warmtenet met als 
toekomstige warmtebron 
geothermie. Starten met 
het voorbereiden van de 
aanleg van een warmtenet 
in het noordwestelijke deel 
van Kersenboogerd en 
daarna verder uitbreiden 
naar het zuidoostelijke 
deel. Tevens verkennen 
van de mogelijkheden voor 
uitbreiding bij Hoorn 80 en 
Nieuwe Steen.

Planning


