
In Heemskerk gebruiken we niet één alternatief, maar een mix van collectieve en individuele op
lossingen om het aardgas te vervangen.

< 70°C

Lokale 
warmtenetten

Een warmtenet zorgt 
ervoor dat centraal 

geproduceerd warm water 
door buizen in de grond naar 

de woningen stroomt. In 
Heemskerk kunnen we in de 
toekomst mogelijk op kleine 

schaal gebruikmaken van 
warmtenetten.

Hernieuwbaar 
gas of een hybride 

warmtepomp vraagt 
de minste aanpassingen 
in woningen, maar is in 
de vorm van groen gas 
of waterstof gas slechts 

beperkt beschikbaar.
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Het volledig 
elektrisch  

verwarmen van 
woningen,

 bijvoorbeeld met 
een warmte pomp. Dit 
wordt nu al gedaan in 

Heemskerk

All-electric Toekomstige 
oplossingen

Het aardgasvrij maken 
van gebouwen zorgt 
steeds voor nieuwe 

ontwikkelingen.We 
houden daarom in de gaten 

welke nieuwe technieken 
in de toekomst beschikbaar 
komen. Tegelijkertijd starten 

we met oplossingen die er 
nu al zijn.

Als Heemskerk willen we in 2050 een 
energieneutrale gemeente zijn, waarbij 
alle gebruikte energie duurzaam is  
opgewekt. 

Dat betekent ook dat we onze gebouwen 
op een andere, duurzame manier  
moeten gaan verwarmen. 

GAS

Hernieuwbaar gas / 
hybride warmtepomp

Alternatieven voor aardgas

 

We zullen de komende jaren moeten versnellen naar gemiddeld 580 woningen per jaar die aardgasvrij worden.

De huidige situatie
gebruiken gemiddeld zo’n 
1.260 m3 aardgas per jaar

17.370
WONINGEN

van de energievraag van Heemskerk bestaat 
uit het gebruik van aardgas in de gebouwde 
omgeving voor verwarmen, warm water en koken
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PROCENT

ISOLATIE
ALTERNATIEF

 In stappen naar aardgasvrij: 
beginnen met isoleren

Huidige situatie Aardgasvrij-ready Aardgasvrij CO2 neutraal

Isoleren Alternatieve  
warmteoplossing

Inzet van  
duurzame bronnen

Alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, bovendien is isolatie nodig om over te kunnen stappen op  
aardgasvrije oplossingen die het huis met lagere temperatuur verwarmen.

Transitievisie Warmte
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De gemeente Heemskerk heeft een Transitie
visie Warmte opgesteld die op hoofdlijnen 
aangeeft welke mogelijkheden er op buurt, 
wijk of gemeenteniveau zijn om CO2 te  
besparen in de gebouwde omgeving. 
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Plaats zonnepanelen en/
of een zonneboiler

Om uw woning voor te bereiden kunt u alvast maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen besparen 
energie en verhogen het comfort. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Het duurzaamheidsloket kan u 
helpen met een gratis, onafhankelijk, persoonlijk en vrijblijvend energieadvies.  
Voor meer informatie kan u kijken op www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Heemskerk.  
Woont u in een huurwoning, neem dan contact op met uw verhuurder.

Laat de spouwmuren 
isoleren

Stap over op  
elektrisch koken

Vervang enkel glas door 
HR++ dubbelglas

Isoleer de vloer van de 
begane grond

Zorg voor voldoende 
ventilatiemogelijkheid

2022

Uw woning voorbereiden op 
wonen zonder aardgas

2023

2024

2025

2026

2027

Transitiekaart

Planning

ISOLATIEAANPAK VOOR HEEL 

HEEMSKERK
-
Isoleren en elektrisch koken sti-
muleren op natuurlijke momenten 
zoals verbouwing of verhuizing 
en/of via buurtisolatieplannen in 
samenwerking met o.a. Duurzaam 
Bouwloket en EcoHeemskerk waar-
bij ook buurtbewoners betrokken 
worden.

STIMULEREN WARMTEPOMPEN 
(ALL-ELECTRIC EN HYBRIDE) IN 
BEIJERLUST, DE WADDEN EN  
WATERAKKERS
-
Verbouwingen en vervangingsmo-
menten van de CV-ketel bij wonin-
gen vanaf 1990 aangrijpen om de 
overstap naar all-electric of hybride 
warmtepomp te maken, gestimu-
leerd vanuit de gemeente.

ONDERZOEK NAAR HAALBAAR-
HEID WARMTENET IN CENTRUM EN 
OMGEVING

De ontwikkeling van een warm-
tenet en de haalbaarheid daar-
van ontstaat op het snijvlak van 
techniek, financiën, organisatie, 
planning en sociaal-maatschappe-
lijk zaken. Dit proces start met een 
verkennende haalbaarheidsstudie 
waaruit moet blijken of inzetten op 
de ontwikkeling van één of meer-
dere warmtenetten in dit gebied 
kansrijk is.

ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID 
WARMTENET OOSTERWIJK/ZUID-
BROEK

Dit proces start ook met een 
verkennende haalbaarheidsstudie 
waaruit moet blijken of inzetten op 
de ontwikkeling van één of meer-
dere warmtenetten in dit gebied 
kansrijk is.
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We kunnen niet heel Heemskerk 
in één keer aardgasvrij maken. 
We hebben daarom gezocht 
naar logische startpunten. 


