Hoorn over op
schone warmte
Hoe gaat mijn huis
verwarmd worden?
Gaat Hoorn van
het aardgas af?

Wanneer gaat
dat gebeuren?

Dit is een uitgave van de gemeente Hoorn

Hoorn schakelt over van aardgas naar 100% duurzame energie,
dit noemen we schone warmte. We werken aan een beter klimaat en
een schonere stad, voor nu en in de toekomst. Gemeente Hoorn
heeft als doel om in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat betekent dat alle
inwoners in de toekomst hun huis verwarmen, koken en douchen op
een duurzame manier. Deze brochure is voor alle inwoners van
Hoorn. We informeren u over de stappen die u kunt zetten naar een
aardgasvrije woning. Ook leest u meer over de technieken en
warmte-oplossingen per wijk, die op dit moment het meest voor de
hand liggen in onze stad.
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Waarom van het aardgas af?
Aardgas is een fossiele brandstof en als je dat verbrandt komt er CO² vrij. Daarvan stoten
we nu veel uit waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dat heeft gevolgen
zoals zeespiegelstijging, zware regenval en hittegolven. Daarnaast zorgt de Groningse
gaswinning niet alleen voor aardbevingen, maar het raakt ook gewoon op. Het is dus
noodzakelijk dat we vooruitkijken en overstappen naar schone warmte om onze huizen te
verwarmen, te kunnen koken en te douchen. Alle woningen en gebouwen in Nederland
gaan voor 2050 van het aardgas.

Aardgas is toch duurzamer dan andere fossiele brandstoffen?
Het klopt dat aardgas schoner is dan kolen of olie, maar het gebruik van aardgas is niet
duurzaam en stoot nog steeds te veel CO² uit. In Nederland is het de meest gebruikte
brandstof. Het wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, voor verwarming en als
grondstof voor de industrie. Als wij de temperatuurstijging op aarde willen tegengaan
is het belangrijk dat we van aardgas overgaan naar duurzame energiebronnen:
schone warmte.

Stap voor stap van aardgas naar schone warmte
De verandering van aardgas naar schone warmte gaan we in ieder huishouden merken.
Voor nu, voor onze kinderen en kleinkinderen willen we onze gemeente schoon, veilig
en leefbaar houden. De overgang van aardgas naar schone warmte draagt hieraan bij.
Deze grote klus pakken we stap voor stap aan samen met inwoners, organisaties
en samenwerkingspartners. Met de kennis van nu kijken we zorgvuldig welke
warmte-oplossing bij welke wijk logisch is.
Hoe en wanneer we dat doen staat in de Transitievisie-Warmte-Hoorn. In dit plan staat per
wijk of een collectief warmtenet of elektrisch verwarmen een optie is. De Transitievisie
Warmte is een plan dat richting geeft hoe de gemeente uiteindelijk aardgasvrij kan worden.
Vanwege de snelle technische ontwikkelingen en nieuwe inzichten wordt dit plan minimaal
iedere 5 jaar aangepast.

(klik hier voor de Transitievisie Warmte - 3,3MB)
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Stap voor stap over op schone warmte
1. Bespaar op uw energierekening
De beste energiebesparing is de energie die u niet
gebruikt. Want wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet
te worden opgewekt. U maakt al een groot verschil met
kleine maatregelen. Energie besparen is makkelijk als u
weet waar u op kunt letten, het is goed voor het milieu
én voor uw portemonnee.

2. Isoleer uw woning
Aardgasvrij wonen begint met goede isolatie van uw
huis. Een goed geïsoleerd huis is aangenamer doordat
het warmer blijft in de winter en koeler in de zomer. Met
een goed geïsoleerd huis heeft u veel minder energie
nodig en bespaart u op uw stookkosten. Begin met
plekken waar nog geen isolatie zit en die makkelijk te
isoleren zijn. Zoals de muren, het dak, de vloer of ramen.
Verbouwing of onderhoudsmoment aan uw huis is een
goed moment om de isolatie te verbeteren.

3. Uw woning duurzaam verwarmen
Een laatste stap in het proces naar een aardgasvrije
woning is het verwarmen op een duurzame manier. In
de Transitievisie Warmte Hoorn staat welke techniek
en warmtebron het meest voor de hand ligt per wijk. Per
wijk wordt er onderzoek gedaan naar welke techniek en
warmtebron het beste past per buurt of straat.
Hieronder leggen wij twee technieken uit die op dit
moment het beste toegepast kunnen worden in Hoorn.

Wilt u advies op maat voor uw woning?
Neem dat contact op met hét onafhankelijke
energieloket van gemeente Hoorn. U kunt
hier terecht voor gratis advies over het
energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken
van hun woning.
www.duurzaambouwloket.nl/hoorn
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Technieken
Techniek 1: Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van buizen onder de grond met warm water, afkomstig van een
warmtebron. Aan dit net worden dan veel huizen aangesloten. Zo kan er een hele wijk, buurt of
ﬂat stap voor stap aardgasvrij gemaakt worden. Er zijn verschillende bronnen van warmte die
kunnen worden aangesloten op het warmtenet. De aanleg van een warmtenet verloopt
altijd gefaseerd.

Aardwarmte

Wilt u meer weten over het warmtenet? Kijk dan op www.warmtenethoorn.nl.
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Warmtebronnen voor een warmtenet
Aardwarmte
Aardwarmte is een duurzame energiebron waarbij we warm water, dat van nature in diepere
aardlagen zit, omhoog pompen. Het warme water wordt via warmtewisselaars overdragen aan
een warmtenet. Door dit water vervolgens door ondergrondse leidingen (een warmtenet) te laten
stromen, kunnen we er woningen, bedrijven en andere gebouwen in de directe omgeving
mee verwarmen.
Aardwarmte is een duurzame warmtebron die op veel plaatsen in Nederland beschikbaar is
en waarschijnlijk ook in Hoorn. Waar deze warmte precies ligt, hoeveel is er en hoe de diepe
ondergrond er uitziet wordt nu nog onderzocht.
Kijk voor meer informatie op: www.allesoveraardwarmte.nl

Aquathermie
Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en
koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De meeste gebruikte vorm is via
oppervlaktewater. In de zomer warmt de zon de oppervlakte van het water in rivieren op tot rond
de 20 graden. Dan is het water nog niet geschikt voor verwarming. De temperatuur van het water
wordt door een warmtepomp verhoogd voor het verwarmen van woningen en warm tapwater.
Vanuit een centrale installatie vertrekt het warme water via een ondergronds goed geïsoleerd
leidingstelsel, een warmtenet, naar woningen en gebouwen.
Aquathermie bronnen:

Rivier

Afvalwater
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Drinkwater

Techniek 2: Elektrisch verwarmen
Warmtepomp
Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Hiervoor gebruikt hij
elektriciteit. Maar veel minder dan elektrische kachels. Een warmtepomp werkt eigenlijk als een
omgekeerde koelkast. In plaats van dat hij warmte afvoert, haalt een warmtepomp juist warmte
naar binnen. Voor een volledig elektrische verwarming is zeer goede isolatie nodig. Dat komt
omdat warmtepompen werken met een verwarmingstemperatuur van maximaal 45 tot 55
graden, terwijl een cv-ketel water van 60 tot 80 graden levert. Een slecht of matig geïsoleerd huis
wordt met zo’n lage watertemperatuur niet warm genoeg. Volledig elektrisch verwarmen met een
warmtepomp is goed voor woningen die vanaf begin jaren ‘90 zijn gebouwd. Deze zijn vaak al
voldoende geïsoleerd. Iedere woningeigenaar kan er zelf voor kiezen om volledig elektrisch te
verwarmen. Er bestaan ook warmtepompen voor meerdere huizen. Deze oplossing kan dus zowel
individueel als collectief worden ingezet.

Verdampen

Pomp

Condenseren

Zonne-energie
Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen op het dak. Het is aantrekkelijk voor je
portemonnee en goed voor het klimaat.
Ze zetten energie om in stroom zonder
CO2-uitstoot.

Zonneboiler
De zonneboiler is een simpel systeem dat
alleen tapwater verwarmt. De collector dat
lijkt op een radiator, waarin water en antivries
zit, wordt op het dak geplaatst. De collector
wordt verwarmd door de zon. De verwarmde
vloeistof loopt vervolgens naar de boiler waar
de warmte wordt afgegeven aan het water. Dit
water verwarmt vervolgens het huis en het
zorgt voor warm kraanwater. Het werkt zelfs
op zonnige winterdagen.

Andere warmtebronnen
Er zijn meer verschillende soorten warmtebronnen zoals restwarmte, waterstof,
zonnecollectoren en biomassa. In Hoorn zijn deze warmtebronnen op dit moment niet geschikt
om onze huizen te verwarmen.
Wilt u meer weten over welke techniek het beste bij uw woning past? Ga voor een persoonlijk en
gratis stappenplan voor uw woning naar Stappenplan | Duurzaam Bouwloket. Komt u er online
niet uit? Neem dan contact op met de adviseurs, zij helpen je graag op weg.
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Warmteoplossingen per wijk
Welke mogelijkheden zijn er voor uw wijk?
Verschillende wijken en woningen vragen om verschillende warmteoplossingen. De onderstaande kaart geeft aan
welke aardgasvrije optie het meest voor de hand ligt in uw wijk of buurt. Ieder huis is anders. Dus niet iedere woning in
uw buurt heeft dezelfde warmteoplossing. Kenmerken als de isolatie, het bouwjaar of afstand tot een warmtenet zijn
van invloed op wat mogelijk is. In de Transitievisie Warmte Hoorn lees je meer over de mogelijke warmteoplossingen.

Warmteoplossingen in Hoorn anno 2021

Hier starten we
met het warmtenet

All-electric

Warmtenet

Te weinig gegevens

Innovatie / hernieuwbare gassen
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Veel gestelde vragen
Wat zijn de kosten van aardgasvrij wonen?
Het verschilt per woning hoe hoog deze kosten zijn. Bij een goed geïsoleerd huis met goede
ventilatie en vloerverwarming zijn de kosten lager dan bij een minder goed geïsoleerd huis.
Daarom is overal het advies om te starten met een goede isolatie van de woning. Dat zijn
kosten die u weer terugverdient via uw energierekening.

Waar kan ik advies inwinnen?
Stap voor stap je huis verduurzamen? Bereken online wat het kost en oplevert en hoeveel
subsidie je krijgt op: www.verbeterjehuis.nl. Het is op dit moment onduidelijk of er
subsidies vrijkomen om een woning aardgasvrij klaar te maken. Voor gratis persoonlijk
advies over wonen zonder aardgas en subsidies kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
van de gemeente. Wilt u samen met buren op zoek naar een andere manier van verwarmen
zonder aardgas? Neem dan contact op met de gemeente via duurzamestad@hoorn.nl.

Moet ik verplicht van het aardgas af als huurder of woningeigenaar?
Voorlopig is er geen verplichting om van het aardgas af te gaan. Als woningeigenaar
heeft u volledig zelf de keuze welke duurzame oplossing u kiest. Bent u huurder bij een
woningcorporatie dan wordt dit geregeld via de woningcorporatie.

Mijn cv-ketel moet worden vervangen. Wat doe ik nu?
De meeste buurten en wijken zullen de komende 10 tot 15 jaar nog niet aardgasvrij
worden. Misschien is uw woning al geschikt voor een betere toekomst en heeft u helemaal
geen gasgestookte cv-ketel meer nodig. Ga je voor een nieuwe cv-ketel, dan kies je
natuurlijk een zuinige hr-ketel met een slimme thermostaat. Laat u altijd goed en op tijd
adviseren en ga voor persoonlijk advies naar het Duurzaam Bouwloket.
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Meer weten en op de
hoogte blijven?

Meedenken- en doen voor een
duurzame stad?

Wilt u weten op welke onderwerpen we samenwerken
om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn? Ga voor
informatie
naar
www.puurhoorn.nl.
Of
blijf
automatisch op de hoogte van het laatste duurzame
nieuws uit onze stad en meld u aan voor de
Puur Hoorn nieuwsbrief.

Werkt u mee aan een duurzame en schone toekomst
van Hoorn? Dat kunt u zelf doen, maar ook samen met
Puur Hoorn. Wilt u meedenken en meepraten over
duurzaamheidsvraagstukken in Hoorn? Regelmatig
vragen we bewoners om mee te denken. Dat kan tijdens
een bijeenkomst waar we u voor uitnodigen of op een
digitale manier. Meld u hier aan en doe mee.

Wijkgerichte activiteiten
We informeren u via (online) bewonersbijeenkomsten
en gaan met wijkbewoners in gesprek over
mogelijkheden en kansen. Er gebeurt al veel op het
gebied van duurzaamheid. Er zijn online bijeenkomsten
over energiebesparing. In het Wijklab aan het Aagje
Dekenplein staat een interactieve tentoonstelling over
duurzaamheid. Samen met partners van Puur Hoorn
organiseert de gemeente verschillende activiteiten.
Zoals de ‘kidsclub een tintje groener’ en een serie
podcasts over duurzaamheid in Hoorn. Via de website
www.puurhoorn.nl/agenda blijft u op de hoogte van
alle activiteiten.

Hoe blijf ik
op de hoogte?
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Wat wonen we in een mooie stad

Om dat in de toekomst zo te
houden, moeten we nu al
aanpassingen maken

Zoals waar onze energie vandaan
komt. Als jij nu een douche neemt of
eten kookt, verbrand je aardgas.

Daarom gaan we in Hoorn over op
schone warmte. Te beginnen in
Kersenboogerd.

Gasverbruik leidt tot CO2 uitstoot! En
CO2 draagt bij aan klimaatverandering.

Samen besparen we energie door
woningen beter te isoleren.

En wekken we schone energie op. Zo
kunnen we zelfs huizen verwarmen met
warmte uit de aarde. Ja echt!

Samen met jou maken we de wijk
mooier en leefbaarder.
Doe je mee?

Denk en doe ook mee!

Kijk op
puurhoorn.nl

